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RESUMO 

Esta pesquisa analisa as relações entre comunicação, consumo e migrações  a partir do estudo 

dos processos de produção e recepção da exposição fotográfica "Somos Todos Imigrantes", 

buscando compreender os enquadramentos e percepções em torno da visibilidade midiática e 

pública dos imigrantes transnacionais na cidade de São Paulo. O referencial teórico abrange o 

campo conceitual da comunicação, consumo, cidadania, imagem, visualidades e migrações 

transnacionais. A metodologia da pesquisa fundamenta-se em pesquisa bibliográfica e 

documental; observação de espaços de produção e recepção da mostra fotográfica; coleta e 

análise das imagens da exposição; entrevistas com os produtores e com o público imigrante e 

não imigrante. Os resultados da pesquisa apontam para três  dimensões principais que 

resultam dos processos de produção de das apropriações das imagens fotográficas da 

exposição: (1) o reconhecimento de uma visibilidade midiática dominante que hierarquiza os 

imigrantes e os associa a problema, conflito, pobreza; (2) as possibilidades de constituição de 

outras visibilidades cidadãs, especialmente aquelas que singularizam, sem folclorizar, e 

favorecem uma aproximação humanizadora com o Outro imigrante; e (3) os limites impostos 

à produção  dessas outras visibilidades no campo das migrações que aparecem associados à 

necessidade de políticas públicas que assegurem aos imigrantes acesso e ocupação de espaços 

tanto da mídia quando da cidade. 

Palavras-chave: Comunicação e práticas de consumo. Visibilidade. Fotografia. Migrações 

transnacionais. 



ABSTRACT 

This research analyzes the relations between communication, consumption and migrations 

based on the study of the processes of production and reception of the photographic exhibition 

"Somos Todos Imigrantes", seeking to understand the contexts and perceptions surrounding 

the media and public visibilities of the transnational migrants in the city of São Paulo. The 

theoretical framework covers the conceptual field of communication, consumption, 

citizenship, image, visualities and transnational migrations. The methodology of the research 

is based on bibliographical and documentary research, observation of production and 

reception spaces of the photographic exhibition, collection and analysis of the exhibition´s 

images, interviews with producers and with the migrant and non-migrant audience. The 

results of the research point to three main dimensions that result from the processes of 

production of the appropriations of the exhibition´s photographic images: (1) the recognition 

of a dominant media visibility that hierarchizes the migrants and associates them with 

problem, conflict, poverty; (2) the possibilities of constitution of other citizen visibilities, 

especially those that singular, without folklore, and favor a humanizing approach with the 

migrant Other; and (3) the limits imposed on the production of these other visibilities in the 

field of migrations, which are associated with the need for public policies that assure to the 

migrants access to and occupation of spaces, both in the media and in the city. 

Keywords: Communication and consumer practices. Visibility. Photography. Transnational 

migration. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Consideramos que seja preocupante que um fotógrafo receba um prêmio de 
direitos humanos com um trabalho que não se preocupou em nenhum 
momento com o respeito dos direitos do fotografado e, de maneira geral, da 
comunidade haitiana no Brasil. Tal premiação pode abrir um perigoso 
precedente o reconhecimento social de trabalhos que, inadvertidamente ou 
impetuosamente, não consideram a ética sobre os meios utilizados para 
chegar aos seus fins. O que mais importa: uma foto em si ou os direitos 
humanos do fotografado. Nesse sentido, é possível destacar diversos outros 
trabalhos fotográficos que contribuem para a função social da mídia de 
informar e sensibilizar a população e o governo para a causa das 
imigrações, sem denegrir e violar direitos.  
Trecho da carta de repúdio da foto vencedora do Prêmio Vladimir Herzog 
2015 (Missão Paz, 2015) . 1

Em 20 de maio de 2015 uma foto de um haitiano  banhando-se em banheiro 2

improvisado em uma instituição de acolhida a imigrantes na cidade de São Paulo - Missão 

Paz  - ganha ampla visibilidade em jornais de grande circulação e nas redes sociais. Cinco 3

meses depois, a imagem é escolhida, na categoria fotografia, para receber a mais importante 

premiação relacionada à temática dos direitos humanos no Brasil, o Prêmio Vladimir Herzog. 

Tanto na ocasião de divulgação da imagem quanto no anúncio da premiação, diversas 

organizações e instituições de apoio e acolhida aos imigrantes repudiaram ao tipo de 

visibilidade atribuída, pela mídia brasileira, ao fluxo migratório haitiano, dentre outras 

nacionalidades, veiculadas pela mídia. 

Embora a polêmica em torno da produção e circulação dessa imagem tenha ganhado 

ampla repercussão, o prêmio não foi retirado do fotógrafo, conforme pudemos refletir em 

outros trabalhos (PASSARO, 2015; COGO, PASSARO, 2016). Entretanto, Pe. Paolo Parise, 

um dos coordenadores da instituição onde a imagem foi realizada, descreve‑  que as ações de 4

 Disponível em: <http://www.missaonspaz.org/single-post/2015/10/21/Indignação-e-repúdio-para-a-foto- 1

premiada-na-edição-de-2015-do-Prêmio-Vladimir-Herzog-de-Direitos-Humanos>. Acesso em: jan.2017. 

 Imagem na página 134, na sessão Anexos.2

 Com sede no centro de São Paulo, próxima à Praça da Sé, a Missão Paz, onde se situa Casa do Imigrante, é 3

uma das principais instituições de acolhida de imigrantes na cidade de São Paulo. É uma instituição católica 
ligada à Congregação dos Missionários de São Carlos Scalabrinianos, comunidade internacional de religiosos 
que presta atendimento aos migrantes de diferentes nacionalidades. A Congregação está presente em 34 países e, 
desde 1940, no Brasil. 

 Entrevista concedida em fevereiro de 2017.4
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repúdio propiciaram uma sensibilização e, consequentemente, a retirada de alguns 

patrocinadores ao Prêmio Vladimir Herzog. O que evidencia o atual campo de disputa em 

torno da produção e consumo da visualidades das migrações contemporâneas e, neste sentido, 

a imagem do haitiano é representativa de uma visibilidade dominante dos fluxos migratórios 

contemporâneos na mídia demarcada pelas narrativas do flagrante e do sensacionalismo. 

Nesse campo de disputas, encontramos projetos que procuram ser um contraponto a 

essa visibilidade. Um deles, o qual delimitamos como objeto empírico desta pesquisa, é a 

exposição Somos Todos Imigrantes do fotógrafo Chico Max. A exposição foi composta por 19 

retratos fotográficos de imigrantes de doze nacionalidades (Cabo Verde, Angola, Camarões, 

Nigéria, Senegal, Congo, Haiti, Síria, Venezuela, Chile, Bolívia e Peru). As imagens foram 

expostas em diferentes espaços na cidade de São Paulo, em um período, por nós analisado, 

que compreende de novembro de 2015 até julho de 2016 . Além de sua circulação em 5

diferentes espaços da cidade, a exposição teve repercussão midiática, sendo divulgada em 

rádio, jornais e televisão. São homens, mulheres e crianças migrantes retratados em um fundo 

preto e sem nenhuma produção específica no que se refere à vestimenta ou maquiagem. 

Segundo o fotógrafo Chico Max , a proposta da mostra fotográfica surgiu ao presenciar o 6

preconceito por imigrantes negros no centro de São Paulo. Posteriormente, Chico Max 

realizou uma pesquisa visual sobre imigrantes na internet, evidenciando a predominância de 

imagens de pobreza, miséria e criminalidade que contrastavam  com a beleza dos imigrantes 

que ele havia observado na cidade. A partir daí, o fotógrafo associou-se ao Pe. Paolo Parise da 

Missão Paz, o qual contribuiu para mobilizar os imigrantes que seriam retratados pelo 

fotógrafo.  

Inicialmente, a mostra foi exposta no Museu da Imagem e do Som | MIS-SP , nos 

dias 07 e 08 de novembro de 2015, posteriormente, em outros dez diferentes espaços na 

cidade de São Paulo, tais como as sedes da Missão Paz, no Glicério; do Palácio dos 

Bandeirantes e do Superior Tribunal de Justiça; em cinco estações de metrô (Sé, Luz, Tatuapé, 

República e Clínicas) e na Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo durante a 

realização do Fórum Social Mundial das Migrações, ocorrido em julho de 2016. 

 Segundo o Pe. Paolo Parise (2017), a exposição deve ser exposta, ainda neste semestre, na região central de 5

Guarulhos.

 Entrevista concedida em janeiro de 2016.6
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Deste modo, o tema deste projeto versa sobre a comunicação e consumo de imagens 

sobre as migrações transnacionais contemporâneas na cidade de São Paulo. O objeto teórico 

diz respeito às imagens para consumo, estudadas aqui a partir das instâncias da  produção e 

apropriação de visualidades fotográficas sobre essas migrações. E finalmente, o objeto 

empírico será a exposição fotográfica "Somos Todos Imigrantes" do fotógrafo Chico Max. 

Assim, buscamos compreender nesta pesquisa os enquadramentos e percepções em 

torno da visibilidade midiática e pública dos migrantes transnacionais na cidade de São Paulo. 

Os estudos sobre representações midiáticas sobre os migrantes transnacionais têm enfatizado 

aspectos como a criminalização, vitimização e hierarquização de nacionalidades na produção 

de imagens sobre os migrantes. Para tanto, partimos da hipótese que os retratos realizados 

para a exposição "Somos Todos Imigrantes" constroem e oferecem imagens que se distanciam 

de uma representação vitimizadora e criminalizadora do imigrante e possibilitam que o 

público identifique um deslocamento da visibilidade midiática dominante das migrações 

transnacionais contemporâneas. 

Nesse sentido, a seguinte pergunta orientou a problemática construída nesta pesquisa: 

em que medida as imagens da exposição Somos Todos Migrantes constroem, do ponto de 

vista da produção e da recepção, outros enquadramentos e modos de visibilidade dos 

migrantes transnacionais que buscam promover um deslocamento de visibilidades midiáticas 

dominantes na perspectiva de contribuir para os processos de cidadania dos migrantes na 

cidade de São Paulo? 

Para responder a esse questionamento, estabelecemos como objetivo principal, 

analisar como são construídas, pelos produtores da exposição – Pe. Paolo Parise e o fotógrafo 

Chico Max –  e  por parte público da mostra, formado por migrantes e não migrantes, 

percepções e apropriações em torno do consumo imagético da visibilidade dos migrantes 

transnacionais na cidade de São Paulo, especificamente no âmbito da mostra fotográfica 

"Somos Todos Imigrantes".  

Neste sentido, verificamos que este tipo de estudo é ainda incipiente no meio 

acadêmico, principalmente na perspectiva dos estudos da produção e recepção da visibilidade 

midiática sobre as migrações transnacionais contemporâneas na cidade de São Paulo, no que 

se refere ao estudo específico do consumo visual sobre as migrações pelo olhar dos próprios 
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imigrantes e não migrantes relacionado aos processos de cidadania das migrações 

contemporâneas.  

Na fundamentação da problemática da pesquisa, realizamos um levantamento 

preliminar nos sites da Compós, da Intercom e nas revistas E-Compós e Intercom, nos bancos 

de teses da CAPES e da BDTD, onde não identificamos nenhum resultado referente à busca 

pelas palavras fotografia e migrações transnacionais (no recorte das migrações transnacionais 

contemporâneas na cidade de São Paulo). 

Encontramos, nesse levantamento,  trabalhos que refletem sobre as representações 

sociais dos migrantes transnacionais, sobretudo no contexto do jornalismo. Porém, esses 

trabalhos não constroem uma observação mais detalhada dos discursos advindos das 

fotografias produzidas sobre e/ou pelos migrantes e nem uma problematização das 

(re)significações surgidas a partir do olhar do próprio migrante. Por estes motivos, estudar a 

fotografia no marco da temática migratória transnacional apresenta relevância para o campo 

epistemológico da Comunicação, uma vez que avança na produção de conhecimentos inter-

relacionados às visibilidades migrantes e ao consumo visual. Além disso, a delimitação  de 

nosso objeto empírico de análise propiciou também uma experimentação em termos 

metodológicos, tendo em vista que os fenômenos comunicacionais e midiáticos nos quais as 

migrações transnacionais se inscrevem apresentam uma complexidade de fatores que 

necessitam de novas formas de investigação. 

Compreendemos que os movimentos migratórios, sobretudo os fluxos hodiernos, são 

constituídos de uma carga simbólica fortemente carregada de preconceitos e estigmas no 

imaginário coletivo, consequentemente, estudos baseados na produção de conhecimentos a 

respeito da imagem, das identidades e das visibilidades midiáticas dos migrantes 

transnacionais contemporâneos podem contribuir socialmente para reflexões e práticas em 

torno das relações entre visibilidade e cidadania dos imigrantes nos âmbitos  acadêmico, 

governamental e  no próprio contexto dos movimentos sociais migratórios. Quanto à inscrição  

da pesquisa no Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, o 

estudo se insere na linha de pesquisa “Processos de recepção e contextos socioculturais 

articulados ao consumo" na medida em que busca oferecer reflexões específicas em temáticas 

de relevância para o campo da  interface comunicação e consumo, como cidadania, contextos 
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socioculturais, consumo visual e recepção midiática e políticas de visibilidade. O projeto 

dialoga, ainda, com os eixos conceituais que constituem o escopo temático do grupo de 

pesquisa “Interculturalidade, cidadania, comunicação e consumo” e às pesquisas 

desenvolvidas pela orientadora Profa. Dra. Denise Cogo, especialmente seu atual projeto de 

pesquisa intitulado Comunicação, consumo e cidadania das migrações transnacionais: 

ativismos e usos da internet por haitianos e haitianas no Brasil (CNPq/PPGCOM-ESPM)”. 

Para pensar o consumo imagético a partir da produção e recepção de uma exposição 

fotográfica, pautamos nosso quadro teórico na intersecção entre os estudos da comunicação e 

práticas de consumo, fotografia, visualidades e políticas de visibilidade, além dos estudos 

sobre as migrações transnacionais contemporâneas no Brasil, especificamente, na cidade de 

São Paulo. A partir das Ciências da Comunicação, sobretudo, na sua relação com a 

visualidade, dialogamos com autores como Maria Aparecida Baccega, Everardo Rocha, 

Néstor García Canclini, Rose de Melo Rocha, entre outros, que foram pertinentes para 

evidenciarmos como os processos comunicacionais estão intrinsecamente relacionados com 

as dinâmicas socioculturais. Nesta acepção, ou seja, na abordagem da comunicação a partir 

dos elementos socioculturais, os sentidos são produzidos a partir das práticas simbólicas 

presentes nas materialidades, textos e códigos dos ambientes comunicacionais, mas sempre 

relacionados a estruturas de poder. Portanto, é na comunicação onde os sentidos são 

produzidos para nos conduzir às práticas de consumo inseridas em contextos socioculturais 

específicos. 

Na construção da metodologia da pesquisa, adotamos uma perspectiva 

multimetodológica constituída por três procedimentos: (1) pesquisa bibliográfica e 

documental – objetivando conhecimentos acumulados sobre os pilares da problemática, bem 

do desenho teórico-metodológico que sustentou as dimensões construídas no trabalho de 

campo; (2) levantamento de dados relacionados aos espaços de produção e recepção da 

mostra fotográfica – coleta e análise das imagens da exposição, entrevistas com os produtores 

e com o público migrante e não migrante; e (3) análise qualitativa dos dados. Na transcrição 

das entrevistas, optamos por preservar as especificidades das falas de cada entrevistado, 

inclusive as hibridizações dos idiomas português e espanhol, traduzindo, em rodapé, alguns 

dos termos em espanhol utilizados pelos entrevistados 
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Para a análise das apropriações das imagens da mostra fotográfica, criamos três eixos 

temáticos extraídos do trabalho com o material empírico em diálogo com o campo teórico: (1) 

o imigrante na mídia: visualidades que hierarquizam – levantamento das percepções dos 

entrevistados em relação a visibilidade dos fluxos migratórios na mídia ; (2) singularidades 

migrantes: percepções sobre as imagens da exposição – identificação das leituras das 

imagens realizada pelos públicos da exposição; (3) visibilidades das migrações: limites e 

possibilidades –  detalhamento dos limites, encontrados pelos entrevistados, das imagens da 

mostra e o vislumbre para outras possibilidades. 

A dissertação aqui apresentada está estruturado em três capítulos. No primeiro 

capítulo, abordamos as questões relacionadas à comunicação, consumo, visualidades e 

políticas de visibilidade. Para isso, nos valemos de autores como Hans Belting, Gisèle Freund, 

Susan Sontag, Walter Benjamin, Arlindo Machado, Boris Kossoy, Fredric Jameson, Rose de 

Melo Rocha, entre outros estudiosos. Interessou-nos as articulações que destacam a fotografia 

como constructo sociocultural, bem como as transformações do olhar a partir da imagem 

fotográfica na sociedade. 

No segundo capítulo, refletimos sobre as migrações transnacionais na sua relação 

com a mídia, e sob o ponto de vista específico da comunicação e das práticas de consumo 

imagéticos.  Apontamos para o predomínio de estéticas da espetacularização e do flagrante, de 

representações criminalizadores e vitimadoras dos migrantes,  que parecem guardar uma 

pretensão narrativa unificadora sobre as migrações. Dialogamos, nesse capítulo, com as 

contribuições dos autores de Eric Hobsbawm, Denise Cogo, Giralda Seyferth, George 

Martine, Jeffrey Lesser, Rosana Baeninger, Deisy Ventura, entre outros. 

No terceiro e último capítulo, concentra-se a análise dos dados empíricos, a partir do 

detalhamento dos procedimentos metodológicos e do desenvolvimento da análise da produção 

e recepção das visibilidades dos imigrantes na cidade de São Paulo construída pela exposição 

Somos Todos Migrantes.  
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1.COMUNICAÇÃO, CONSUMO, CIDADANIA E VISUALIDADES 

Cada vez mais presente na linguagem cotidiana, seja no afluxo de diferentes 

produtos nos meios de comunicação ou no atual momento brasileiro de instabilidade político-

financeira, o consumo é colocado em pauta rotineiramente. Obviamente que seu significado é 

fluido, tanto pelos  diferentes enfoques quanto pela variação semântica historicista que 

comporta. Barbosa e Campbell (2006, p. 21) esclarecem que essa mutabilidade semântica é 

inerente ao próprio termo. Para os autores, “o consumo é um processo social profundamente 

elusivo e ambíguo”. Elusivo pois só se toma conhecimento de sua existência e presença na 

classificação pejorativa como supérfluo e ostentatório ou na sua falta ou carência, como nos 

tempos de crise. Caso contrário, segundo os autores, sua presença em nosso cotidiano passaria 

inteiramente despercebida. Justamente essa variabilidade entre abundância e ausência 

denotam a ambiguidade do termo, onde “por vezes é entendido como uso e manipulação e/ou 

como experiência; em outras, como compra, em outras ainda como exaustão, esgotamento e 

realização. Significados positivos e negativos entrelaçam-se em nossa forma cotidiana de falar 

sobre como nos apropriamos, utilizamos e usufruímos do universo a nossa volta” (Idem). 

A valoração positiva e negativa do consumo refletiria os extremos de criação de 

sentido e esgotamento material, respectivamente. Contudo, interessa-nos mais do que uma 

visualização dicotômica do consumo, uma apreensão do comum entrelaçamento dessas 

ambiguidades e elementos constitutivos. Um olhar social da experiência do consumo - 

material e/ou simbólico - enquanto consumidores e possíveis produtores de produtos originais 

ou ressignificados.  Nesta acepção, concordamos com Baccega (2012, p. 249) que “não se 

pode perder de vista também que o consumidor é um ser ativo nos contextos sociais e possui 

percepções, representações e valores que resultam deles e com eles interagem”. Para a 

pesquisadora, o consumidor é um ator social que ultrapassa o sentido econômico de consumir, 

“um sujeito ativo da sociedade em que vive, nos limites de cujas práticas culturais constrói-se 

consumidor e receptor” (Idem). Baccega aponta, assim, para a evidência de uma similaridade 

entre o processo de consumo e o processo de recepção, com características que objetivam o 

mesmo sujeito e a mesma referência no ambiente socioeconômico e cultural. 

Ainda, segundo a autora, o conceito de consumo, tanto material quanto simbólico, 

pressupõe necessariamente, como outra faceta, o conceito de cidadania, compreendida pelo 
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conjunto de três passos indispensáveis: 

(1) o sujeito ter consciência de que é sujeito de direitos; (2) ter conhecimento 
de seus direitos, ou seja, serem dadas a ele condições de acesso a esse 
conhecimento e (3) serem adjudicadas ao sujeito as garantias de que ele 
exerce ou exercerá seus direitos sempre que lhe conviver. (BACCEGA, 
2009, grifos da autora, p. 27). 

Dentre os direitos, relata a pesquisadora, está o próprio direito de consumir. Seja o 

consumo de bens materiais ou bens simbólicos, mas que garantam o direito ao exercício das 

práticas sociais e culturais que lhe dão próprio sentido de pertencimento a uma sociedade. 

Assim, tanto o consumo quanto a comunicação, ambos irão trazer questões para pensarmos a 

cidadania, quer seja por uma cidadania orientada por uma maior igualdade no acesso e 

distribuição dos recursos comunicacionais e midiáticos, ou seja, práticas sociais que 

propiciam o sentido de pertencimento ou para uma cidadania que garanta apenas o direito dos 

consumidores. Cogo (2010, p. 88), relata a elasticidade atribuída ao termo cidadania por 

diversos atores da sociedade (a empresa, os governos, a mídia, a educação, a cultura, o 

consumo, etc.) que se propõem a serem cidadãos, para um redirecionamento "empírico-

conceitual da cidadania, como resultado de práticas heterogêneas e esparsas, e nem sempre 

conciliáveis, que a conformam nas sociedades contemporâneas". Segundo a pesquisadora, 

além da ascensão de uma perspectiva heterogênea da experiência de cidadania, é necessário 

pensarmos em dinâmicas de inclusão que superem o processo histórico de desigualdades e 

exclusões nas sociedades contemporâneas. Aqui, pensando no âmbito das demandas 

relacionadas à comunicação, por conseguinte, ao consumo da comunicação, à emergência de 

outras modalidades de cidadania - como por exemplo, a intercultural - que ultrapassem a 

"insuficiência inclusiva de experiências relacionadas às cidadanias civil, política, social e 

econômica que aparecem circunscritas aos princípios dos estados-nação" (Idem).  

Assim, a similaridade entre os processos de consumo e recepção, bem como os 

engendramentos das práticas de consumo visual, constituem o ponto de partida teórico para 

ponderarmos sobre as políticas de visibilidade dos migrantes transnacionais na cidade de São 

Paulo, logo, em suas experiências de cidadania em suas múltiplas dimensões. Destarte, 

iniciarei as reflexões acerca do consumo a partir de sua relação com a comunicação e sua 

centralidade na sociedade contemporânea até as discussões sobre a imagética do consumo, 

particularmente no uso de imagens fotográficas. Todas essas considerações são muito 
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importantes para a compreensão do papel da imagem na nossa sociedade, bem como o 

entendimento dos modos pelos quais a migração transnacional na cidade de São Paulo e suas 

visibilidades estão inscritas e se articulam aos processos de cidadania dos migrantes. 

Na acepção correlata do processo de consumo com o processo de recepção, nos 

distanciamos da percepção do senso comum sobre o ato de consumir como apenas espaço 

para aquisições financeiras de produtos e serviços mediadas por necessidades biológicas ou 

culturais, bem como da visão estereotipada, exposta muitas vezes como única dimensão do 

processo de consumo, o consumismo. Everardo Rocha (2005) identifica, ainda, que o uso do 

termo consumo traz consequências e enquadramentos ideológicos complexos, propondo 

quatro possibilidades classificatórias que nomeia como hedonista, moralista, naturalista, e 

utilitária. As quatro podem aparecer sozinhas ou combinadas de diversas maneiras, não se 

excluindo mutuamente, mas se alternando no discurso. São significados que o termo assume 

no senso comum, e também em certos campos do saber, assim como na cultura de massa. 

Essas formas, ou melhor, essas visões do consumo, dificultariam sua interpretação como "fato 

social, como fenômeno da ordem da cultura, como construtor de identidades, como bússola 

das relações sociais e como sistema de classificação de semelhanças e diferenças na vida 

contemporânea" (ROCHA, E., 2005, p. 127).  

Na visão hedonista, o consumo é visto na perspectiva ideológica, central, do sistema 

publicitário, onde possuir produtos e serviços, é ser feliz. Neste sistema, produtos e serviços 

associados a imagens de êxito e com forte apelo estético fazem parte da base midiática e do 

discurso publicitário. Esta é a marca mais conhecida, divulgada e identificada na cultura de 

massa, pois "a visão hedonista denuncia a si mesma, como que entrega sua carga ideológica 

ao equacionar consumo com sucesso, felicidade ou com qualquer outra das infinitas seduções 

publicitárias" (ROCHA, E., 2005, p. 128, grifo do autor). Antagonicamente, a visão moralista 

propõe um tipo de representação que responsabiliza o consumo pelas diversas mazelas da 

sociedade. Aqui, mazelas tão discordantes entre si, tais como a violência urbana, a ganância 

desenfreada, o individualismo exagerado ou toda sorte de desequilíbrio da sociedade 

contemporânea, como pontua o autor, teria sua gênese no consumo. Esta acepção, separa o 

consumo do fato social, utilizando-se de imagens negativas sobre o ato de consumir e de 

imagens positivas sobre a produção material e simbólica. Essa dualidade, segundo o autor, 
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justifica grande parte da defasagem acadêmica nos estudos sobre o consumo e um fascínio 

pela outra ponta do processo, a produção, onde o 

"discurso apocalíptico, [do consumo] vira objeto privilegiado de condenação 
- algo alienador, quase uma doença -, reforçando a superioridade moral da 
produção. Consumo não é para ser pensado, é para ser condenado como 
consumismo. Isso acaba formando, no senso comum, um solo ideológico em 
que se afirma, confortavelmente, que a produção é algo nobre, e o consumo 
não. A produção é sacrifício que engrandece, e o consumo é prazer que 
condena (ROCHA, E., 2005,  p. 130, grifo do autor) 

Outra vertente do consumo, denominada pelo autor como naturalista ou 

determinista, consistiria em uma mistura deliberada dos diversos significados recobertos pela 

ideia de consumo, no sentido de algo "biologicamente necessário, naturalmente inscrito e 

universalmente experimentado" (ROCHA, E., 2005, p. 131, grifo do autor). Everardo Rocha 

reforça que pensar o consumo neste sentido, além de falso, "é  uma estratégia para fazer com 

que o consumo seja inscrito como um fenômeno fora da esfera cultural e 

simbólica" (ROCHA, E., 2005, p. 132), pois está em uma perspectiva oposta ao dilema que a 

cultura contemporânea utiliza para a escolha de bens e serviços, onde "o consumo se torna 

cultural, simbólico, definidor de práticas sociais, modos de ser, diferenças e sistemas de 

classificação" (Idem). Já a quarta classificação do consumo, identificada pelo autor como 

utilitária, é permeada por uma visão dominante nos estudos de marketing, onde o foco, como 

campo de reflexão, é a produção de resultados de venda. Aqui toda produção de pesquisa e 

teorias, "voltam-se para uma compreensão do consumo como parte de um conhecimento 

sobre como vender mais. O pensamento em marketing debate o consumo como resultado a ser 

auferido" (ROCHA, E., 2005, p. 133), ou seja, um compromisso explícito para resolver 

problemas das empresas no sentido de manter seus produtos e serviços atuantes no mercado. 

Entretanto, o autor pontua que o direcionamento estrito deste estudo pode resultar em ideias 

muito reveladoras do próprio mundo empresarial. 

Assim, a despeito das quatro visões restritas para um estudo do consumo, Everardo 

Rocha atribui quatro possibilidades que enfatizam o consumo como questão e fenômeno da 

cultura, logo, algo complexo, mas específico da nossa cultura moderno-industrial-capitalista. 

Na primeira delas, o consumo deve ser visto como um sistema de significação, onde a 

verdadeira necessidade (em contraposição à visão naturalista e utilitarista) que se supre é a 

simbólica.  
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O consumo também deve ser visto como um código por onde muito das nossas 

relações sociais são traduzidas. Aqui, os códigos são vistos como algo que podem comunicar 

significados, ou seja, sistemas de signos ordenados e convencionados de forma a possibilitar a 

construção de mensagens, ressalta o autor, ilustrando a segunda ideia para pensarmos o 

consumo, pois  

o que consumimos está impregnado de valores públicos - em geral tornados 
assim pela publicidade - e codificado de forma tal que este mundo dos bens 
transmite mensagens sobre nós, sinalizando proximidade ou distância em 
relação ao outro. O consumo implica transmissão de mensagens (ou não) que 
podem ser lidas socialmente. Os bens que possuímos ou portamos são 
indicativos de relações sociais. [...] Esse código, ao traduzir relações sociais, 
permite classificar coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos 
(ROCHA, E., 2005, p. 136). 

Na última possibilidade, Everardo Rocha evidencia a ideia de que uma das funções 

essenciais da cultura de massa na sociedade moderna, industrial e capitalista é ser a instância 

que viabiliza este código ao comunicá-lo à sociedade. Nesta acepção, a mídia realiza a 

dimensão pública deste código, destaca o autor, expondo publicamente produtos e serviços 

como necessidades, bem como seus modos de uso que servirão, por exemplo, como 

classificações sociais, pois "a cultura de massa - mídia, marketing, publicidade - interpreta a 

produção, socializa para o consumo e nos oferece um sistema classificatório que permite ligar 

um produto a outro e todos juntos às nossas experiências de vida" (ROCHA, E., 2005, p. 

137). É importante reforçar que o arcabouço da externalização pública do código pela mídia, 

ou melhor, pela comunicação, é audiovisual, ou seja, consumimos primeiramente imagens e 

sons, antes de produtos e serviços e, em muitos casos, somente o audiovisual. Obviamente 

que os suportes tecnológicos das mídias são centrais na atualidade e operam como destacados 

construtores de realidade, embora não representem a totalidade dos elementos da 

comunicação, dentre eles, a comunicação interpessoal, onde a interação de sujeitos ocorre 

pelo "mais democrático de todos os suportes: o aparelho fonador" (BACCEGA, 2002, p. 7). 

Deve estar claro também que a comunicação interpessoal não se restringe apenas ao 

aparelho fonador,  e que o próprio sistema sonoro apresenta variações (entonação, ritmo, 

volume, características da própria língua, etc.) que são significadas e ressignificadas em 

relações sócio-históricas e no contexto da cultura. Poderíamos afirmar, inclusive, que a 

comunicação interpessoal tende a ser mais eficaz (no sentido do que é comunicado será 
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compreendido pelo receptor) quando comunga com a visualidade, ou seja, quando  nossa 

comunicação é eminentemente visual. É na imagética que temos a circulação das formas 

simbólicas, onde "as representações contidas nos produtos culturais circulam entre sujeitos, 

entre os quais obrigatoriamente haverá uma interseção, maior ou menor, de interpretação, a 

qual lhes permite compreender o que vêem, ouvem ou lêem: permitem-lhes comunicar-

se" (BACCEGA, 2002, p. 10). Da mesma forma, podemos notar que as possibilidades 

propostas por Everardo Rocha para pensarmos o consumo, aproximam-nos da inter-relação 

entre os processos de consumo e comunicação (verbal e visual), onde, de acordo com Baccega 

(2014, p. 53), comunicação e consumo formam, na sociedade contemporânea, um todo 

indivisível e interdependente, pois 

estão juntos na mídia em geral e/ou na comunicação interpessoal; no 
discurso publicitário, tradicionalmente reconhecido como a ponte que liga a 
produção ao consumo; no boca a boca e nas festas culturais, além de muitas 
outras plataformas e situações de comunicação.  

Este todo indivisível e interdependente está privilegiado na correlação dos polos de 

seus sistemas, pois tanto o consumo ocorre quando há produção, como só se constitui 

comunicação no encontro dos polos da emissão (produção) e recepção (sujeito receptor). 

Ambos estão também relacionados a processos simbólicos (para pensarmos, por exemplo, no 

caráter eminentemente visual do consumo e da comunicação), sendo imprescindível 

informações em comum aos interlocutores do processo, pois "a comunicação se manifesta nos 

discursos [...] e todo discurso se constitui a partir de sua inter-relação com os outros e só 

assim poderá ter interpretação" (BACCEGA, 2002, p. 8). Elementos da comunicação são 

consumíveis, e produtos/serviços têm seu consumo realizado através, ou pelo apoio, da 

comunicação. Baccega (2012, p. 262) relata, ainda, outras três esferas da relação da 

comunicação com o consumo, onde: 

1. o consumo é, ele próprio, um código capaz de comunicar-se com os 
sujeitos. Ele tem uma linguagem que é possível identificar e compreender; 2, 
no âmbito da difusão dos produtos e serviços, apresentados como 
necessidades e revelados como índices de classificação social; 3. na 
importância que a publicidade, devido à transformação das coisas em 
mercadoria e sua estetização. 

Assim, comunicação e consumo caminham juntos e o receptor ou enunciatário dos 

meios de comunicação manifestam-se no consumidor e no consumo que extrapola o lugar de 
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trocas monetárias para "ser visto como território de interações, com espaços de escolha e de 

diálogo entre sujeitos, de satisfação de necessidades materiais e culturais, de construção de 

identidades e de grupos de pertencimento" (BACCEGA, 2002, p. 259). Aqui, o consumo deve 

ser visto como um dos indicadores das práticas socioculturais e do imaginário de uma 

sociedade, sendo necessário "o conhecimento da sociedade da qual emergem os produtos 

culturais e para a qual se destinam esses produtos, ou seja, o conhecimento da totalidade do 

processo comunicacional que nasce e retorna a essa sociedade, revela que, sem conhecer a 

sociedade do consumo, fica difícil pesquisar e refletir sobre comunicação" (BACCEGA, 

2002, p. 255). 

1.1 Imagens para consumo  

A complexidade supracitada dos estudos de consumo e de comunicação incita à 

existência de várias abordagens no campo das ciências humanas e sociais. Os estudos da 

imagem estão inseridos nesta problemática plural e sua relação com o ser humano, logo, com 

a comunicação, traz uma diversidade de perspectivas de estudo. Para tanto, é preciso definir 

os termos que estejam relacionados à temática da imagem e das representações articulados ao 

consumo concernentes à perspectiva que se deseja adotar nesta pesquisa.  

O escopo é amplo, mas nosso olhar direciona-se para as questões relacionadas ao 

consumo imagético e às políticas de visibilidade. Partimos do termo consumo imagético‑ , 7

aqui, a grosso modo, compreendido como o consumo da visualidade das imagens, 

especificamente das imagens fotográficas, logo, um consumo eminentemente simbólico. Um 

consumo que prescinde de materialidade, mas não a exclui. Vide o caso do mercado de 

galerias de arte na venda de fotografias, bem como nas imagens impressas do sistema 

midiático. Entretanto, ademais da especificidade fotográfica selecionada para este trabalho, 

toda visualidade imagética participa da circulação e apropriação de representações identitárias 

em uma constante negociação entre as representações que circulam na comunicação (massiva 

e interpessoal) e o modo pelo qual os sujeitos sociais as equacionam junto aos processos de 

!  Para o pesquisador e historiador Hans Belting (2014), um termo que pudesse sair do galicismo habitual de 7
"imagético" e ao mesmo tempo, evitar a recorrência genérica do termo "imagem", seria o uso do adjetivo 
"imaginal", relativo à imagem e não à imaginação, adotando-se ainda, "imaginalização" para indicar o processo 
de "tornar-se imagem" e "transformar-se em imagem".
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sociabilidade dos quais participam. A visualidade das imagens se apresenta como o domínio 

das representações visuais - desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as imagens 

cinematográficas, televisivas, holo e infográficas -, relatam os autores Santaella e Nöth (1997, 

p. 15), onde "imagens [...] são objetos materiais, signos que representam o nosso meio 

ambiente visual". Ainda, segundo os autores, um segundo domínio das imagens, ligado 

inextricavelmente à gênese de toda construção imagética e verbal, é o domínio imaterial das 

imagens na nossa mente, onde "imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais" (Idem). Coaduna com os 

autores, o pesquisador e historiador Hans Belting (2014, p. 9-10), ao ponderar que a imagem 

desafia tentativas de reificação, ao se apresentar no limite entre a existência física e mental 

(tipos da imagem), mas consolidando-a em um nível fundamental de demanda de resposta 

dupla, pois 

devemos encarar a imagem não só como um produto de um dado meio, seja 
ele a fotografia, a pintura ou o vídeo, mas também como um produto de nós 
próprios, porque geramos imagens nossas (sonhos, imaginações, percepções 
pessoais) que confrontamos com outras imagens no mundo visível. 

Para o historiador, a pergunta o que é uma imagem?, exige uma abordagem 

proeminentemente antropológica (no sentido de uma compreensão aberta e interdisciplinar) 

uma vez que  a resposta é culturalmente determinada. Em termos antropológicos, Belting 

argumenta contra o rígido dualismo entre representação interna e externa ou entre 

representação endógena e exógena, dado que "as imagens mentais apoiam-se também em 

imagens objetivas [...] A questão da imagem relaciona-se sempre com a do vestígio e da 

inscrição. Por outras palavras, as imagens mentais inscrevem-se nas externas e vice-

versa" (BELTING, 2014, p. 14, grifo nosso). O autor propõe uma inter-relação e até uma 

interação estreita e fundamental de imagem, corpo e meio. Segundo Belting "a interação entre 

os nossos corpos e as imagens externas inclui [...] o meio‑ , na acepção de um vetor, agente ou 8

dispositif, como diria o francês. O meio funciona como suporte, anfitrião e ferramenta para a 

imagem" (Idem, grifos do autor). Aqui, o sentido de meio é ilustrado pela "necessidade de 

meios e do uso dos meios para elas [as imagens] nos serem transmitidas e se nos tornarem 

 Belting relata que o termo meio, vertente do termo "medium" (e no plural, "media") por "meio" ("meios"), é um 8

termo comum, polissêmico, com uma função referencial múltipla, abrangendo numerosos campos semânticos e 
áreas de estudos. Contudo, a escolha do vocábulo ocorre pela etimologia da palavra ao trazer alusões e 
referências à vertente da instrumentalidade, da mediação, da expressão, da fecundidade comunicativa e da 
transmissão.
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visíveis", ou seja, distinto do sentido de imagens como meios (de comunicação), pontua o 

historiador, argumentando que 

As mesmas imagens podem até na história migrar de um meio para outro, ou 
podem acumular características e vestígios de vários meios num só e mesmo 
lugar. [...] os nossos próprios corpos actuam como um meio vivo 
processando, recebendo e transmitindo imagens. É devido a esta capacidade 
inata dos nossos corpos (das nossas mentes como parte dos nossos corpos) 
que conseguimos distinguir os meios das imagens, pelo que entendemos que 
uma imagem não é um simples objeto (uma cópia fotográfica, por exemplo), 
nem um corpo real (o corpo do amado na fotografia). Por outras palavras, a 
evolução dos meios pictóricos é uma coisa (digamos a invenção da 
fotografia) e a disposição mental (a memória de meios antigos ou a memória 
de imagens antigas em meios mais recentes) é outra. A distinção entre 
imagem e meio explica ainda as nossas deslocações deliberadas e 
intencionais do foco de um para o outro (BELTING, 2014, p.14-15). 

Belting clarifica a distinção entre imagem e meio por dois exemplos. No primeiro 

deles, o autor utiliza o termo - iconoclastia - para representar a violência contra as imagens. 

Nesta ação, segundo Belting, somente é possível destruir o meio ou suporte medial de uma 

imagem, ou seja, seu aspecto tangível, material ou técnico. A própria imagem fica imune a 

essa destruição pois ainda persiste no espectador que a visualizou, uma vez que  

ao privar uma imagem da sua presença física, a iconoclastia visa igualmente 
despojá-la da sua presença pública, da sua existência na esfera pública. Neste 
caso, a destruição é tão simbólica como a instalação ou introdução original 
da imagem no espaço público. Apesar da destruição se dirigir contra a 
imagem (um ícone do inimigo na imaginação pública, por exemplo), na 
realidade, porém, danifica apenas a pedra ou o bronze do meio (BELTING, 
2014, p. 15). 

No segundo exemplo, Belting retoma a natureza intrínseca das imagens, sobretudo a 

fotográfica, como a presença de uma ausência. A presença ou a visibilidade da imagem conta 

com o meio em que a própria imagem aparece, a qual, por direito próprio, testemunha a 

ausência daquilo que torna presente. Segundo o autor, o paradoxo das imagens serem ou 

significarem a presença de uma ausência reside, em grande parte, pelo fato paradoxal similar, 

de diferenciarmos entre imagem e meio pois "com efeito, tendemos a reconhecer e a reservar 

para as imagens a representação da ausência, porque elas estão presentes em virtude do meio 

escolhido. Precisam da presença como meio para simbolizar a ausência daquilo que 

representam" (BELTING, 2014, p. 16). O autor complementa que a analogia do corpo 

também entra em ação no liame ausência-presença, pois  
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a relação entre ausência, entendida como invisibilidade, e presença, 
aprendida como visibilidade, é em última instância uma experiência 
corpórea. A memória é uma experiência do corpo, porque engendra imagens 
de eventos ou de pessoas ausentes de outra época ou lugar que são 
recordados. Tendemos a imaginar como presente o que, de facto, esteve 
muito tempo ausente, e atribuímos a mesma capacidade aos retratos (como 
fotos do defunto) que fabricamos. A medialidade dos retratos é assim o elo 
perdido entre imagens e os nossos corpos (Idem). 

Assim, podemos perceber que o autor considera o meio de materialização como parte 

constituinte do significado da imagem e que a forma, assim como a imagem, ao ser 

apreendida, ganha corpo. Mauad (2014, p. 114) descreve, a partir da leitura de Belting, que 

"as imagens ganham corpo por meio de práticas sociais [modo de representar e simbolizar], 

em que sujeitos incorporam as imagens tanto como ideia e representação como objetos, 

marcas corporais e gestos", em uma relação direta que uma imagem existe a partir dos corpos 

que se projetam na imagem e das imagens que se animam nos corpos. Belting (2014, p. 37-38, 

grifos do autor) descreve essa corporalidade a partir da marca histórica das imagens, ou seja, 

nos meios e nas técnicas que surgem em cada época, destinando-se a 

simbolizar e a representar a experiência do mundo, de modo que sob as 
mesmas pesa o condicionalismo da repetição. Mas, através das incontáveis 
transformações, a produção de imagens exprime ainda as cambiantes na 
experiência do corpo, pelo que a história cultural da imagem se espelha 
numa análoga história cultural do corpo. É assim que o meio, através do qual 
o nosso corpo comunica com as imagens, adquire uma posição fulcral. [...] 
Só nas imagens nos libertamos, substitutivamente, dos nossos corpos, que 
assim podemos olhar à distância. Os espelhos eletrônicos [em uma referência 
aos meios digitais] representam-nos tal como queremos ser, mas também 
como não somos. [...] O espelho foi inventado com o intuito de ver corpos 
onde nenhum corpo existe: no vidro ou no metal, ele captura tanto a nossa 
imagem como o nosso olhar para a imagem. Como meio, o espelho é o 
oposto cintilante dos nossos corpos e, no entanto, devolve-nos a imagem que 
fazemos do nosso próprio corpo. Na superfície do espelho, o corpo adquire 
uma imagem incorpórea, mas que nós percebemos de modo corporal. Desde 
então, outras superfícies técnicas continuaram o papel do espelho, propondo 
um reflexo do mundo exterior. 

E se "a experiência do mundo ensaia-se na experiência da imagem" (BELTING, 

2014, p. 40), o condicionalismo da repetição, no que diz respeito à produção copiosa dos 

meios de comunicação de massa, procura conferir "uma autoridade superior à própria 

experiência do mundo. [...] A experiência tradicional da imagem altera-se. [...] A consequência 

é que o debate sobre percepção se tornou mais abstrato que a própria percepção, que, quer se 

queira quer não, continua ligada ao corpo" (BELTING, 2014, p. 42). O autor considera que 

essa experiência está ligada à experiência medial, aos meios, os quais convocam imagens que 
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conhecemos e recordamos de outros meios em uma dinâmica temporal e histórica. Esta ação é 

denominada pelo historiador como intermedialidade, em uma relação semântica bastante 

próxima à intertextualidade da linguagem escrita. Belting descreve, ainda, que o corpo 

continua a ser elo de ligação numa história medial da imagem que coloca em relação 

consciência, técnica, imagem e meio, pois  

a experiência medial das imagens baseia-se na consciência de que utilizamos 
o nosso próprio corpo como meio para receber imagens exteriores e gerar 
imagens interiores: imagens que surgem no nosso corpo, como as imagens 
oníricas, mas que percepcionamos como se elas utilizassem o nosso corpo 
apenas como um meio anfitrião. A medialidade das imagens é uma expressão 
da nossa experiência corpórea. Transferimos a visibilidade que os corpos 
possuem para a visibilidade que as imagens adquirem graças ao seu meio, e 
valoramo-las como uma expressão de presença, da mesma maneira que 
referimos a invisibilidade à ausência. No enigma da imagem, presença e 
ausência encontram-se enredadas de modo indissolúvel. Ela está presente no 
seu meio (de outro modo não poderíamos vê-la) e, no entanto, refere-se a 
uma ausência, da qual ela é uma imagem. Lemos o "aqui e agora" da imagem 
num meio, em que ela se apresenta aos nossos olhos (BELTING, 2014, p. 
43). 

A intermedialidade traz uma relação estreita entre a imagem e a narrativa. O ensaísta 

Alberto Manguel (2001, p. 24) relata que "a imagem dá origem a uma história, que, por sua 

vez, dá origem a uma imagem" mas, não obstante, com significação definida por seu contexto 

e traduzida nos termos da nossa própria experiência, uma vez que "só podemos ver as coisas 

para as quais já possuímos imagens identificáveis, assim como só podemos ler em uma língua 

cuja sintaxe, gramática e vocabulário já conhecemos" (MANGUEL, 2001, p. 27). Segundo o 

autor,  

o vocabulário que empregamos para desentranhar a narrativa que uma 
imagem encerra [...], são determinados não só pela iconografia mundial, mas 
também por um amplo espectro de circunstâncias, sociais ou privadas, 
fortuitas ou obrigatórias. Construímos nossa narrativa por meio de ecos de 
outras narrativas, por meio da ilusão do auto-reflexo, por meio do 
conhecimento técnico e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos 
preconceitos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, 
do engenho. Nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva ou 
exclusiva, e as medidas para aferir a sua justeza variam segundo as mesmas 
circunstâncias que dão origem à própria narrativa (MANGUEL, 2001, p. 28) 

A ideia de um vocabulário comum - seja adquirido no mundo social ou no 

conhecimento esquadrinhado de símbolos ancestrais e secretos -, tanto ao produtor quanto ao 

leitor da imagem, pode aproximar algumas percepções: entre aquela imaginada e aquela 

realmente exposta no meio; entre aquela que podemos nomear e aquela que os 
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contemporâneos do artífice podiam nomear; entre aquilo que lembramos e aquilo que 

aprendemos, descreve Manguel, indicando, inclusive, que a interpretação de uma imagem 

"pode nos parecer perdida em um abismo de incompreensão ou, se preferirmos, em um vasto 

abismo que é uma terra de ninguém, feito de interpretações múltiplas" (MANGUEL, 2001, p. 

29).  Neste sentido, questões interculturais acometem diretamente o pensamento imaginal, na 

direção de termos diferenças regionais do meio, disparidade das vicissitudes da história 

cultural do corpo e uma tradição de pensamento particular, expõe Belting (2014, p. 66). Para o 

autor, "a imagem só poderá legitimar um conceito antropológico num enquadramento 

intercultural em que seja possível enunciar o conflito entre o seu conceito genérico e as 

convenções culturais, das quais vive a formação de conceitos" (Idem), pois 

o encontro com culturas que se regem por concepções icônicas diferentes da 
nossa tem um impacto imediato na nossa própria compreensão das imagens, 
enquanto manifestação de identidade coletiva. Nas imagens "dos outros" 
lida-se sempre com imagens de outra índole, que se excluem no discurso 
próprio, standard, sobre a imagem e que se reconhecem, quando muito, como 
estado anterior de uma longa "evolução". Mas nos debates sobre as imagens, 
e apesar da diferença e diversidade com que elas se apresentam, é 
estimulante e atrativo, para a apreciação antropológica, reconhecer 
delimitações, idealizações e mal-entendidos, que levam a questão das 
imagens a resistir a um tratamento puramente científico e a reconhecê-la 
como expressão da experiência imaginal no seio das culturas particulares. 
Desde logo, não há ideia ou concepção de imagem que não seja o reflexo e a 
expressão da sua experiência e da sua prática numa determinada cultura. 
(BELTING, 2014, p. 70). 

Retomando a força narrativa das imagens, Manguel (2001. p. 25) elenca, 

formalmente, que as narrativas existem no tempo e, as imagens, no espaço. Através do tempo 

"podemos ver mais ou menos coisas em uma imagem, sondar mais fundo e descobrir mais 

detalhes, associar e combinar outras imagens, emprestar-lhe palavras para contar o que 

vemos", já no espaço, as imagens ocupam-o "independente do tempo que reservamos para 

contemplá-la...". Aqui, o substrato físico das imagens - de qualquer tipo, sejam pintadas, 

esculpidas, fotografadas, edificadas ou encenadas -, ou o meio, em uma relação à abordagem 

descrita por Belting (2014), é o ponto fixo no espaço o qual tomamos como partida imaginal.   

1.2 Imagens fotográficas: possíveis abordagens  

Nesta profusão de imagens que constituem nossa sociedade, a fotografia, como 

constructo moderno por excelência, tem um papel fundamental, tanto na democratização da 
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produção fotográfica quanto na pregnância no sensível. Sontag (2004) aponta para a 

modificação do nosso olhar a partir da invenção da fotografia. Para a autora, a fotografia está 

ligada à vida cotidiana de uma sociedade, constituindo-se um ponto de partida para os meios 

de comunicação.  

Benjamin em Uma Pequena História da Fotografia (1994), traz uma reflexão sobre a 

fotografia e sua especificidade a partir do centenário da invenção da técnica fotográfica, 

analisando o impacto que provocara o seu surgimento e suas modificações no início do século 

XX, sobretudo na criação e recepção da obra de arte. Para Benjamin, a imagem fotográfica é 

capaz de captar dimensões fugazes e desconhecidas da realidade, propiciando reflexão e 

novas formas de percepção. 

Centrado principalmente no conceito de aura, Benjamin estabelece uma periodização 

da história da fotografia em seu primeiro centenário, descritas nas etapas de apogeu, declínio 

e revitalização. Interessa-nos, neste momento, pontuar as transformações do olhar a partir das 

etapas propostas por Benjamin. A primeira etapa, apogeu (da aura), representa o surgimento 

da fotografia, ou seja, dos processos técnicos de captação e fixação da imagem. O período que 

corresponde à daguerreotipia‑  e à plenitude dos retratos, o primeiro grande gênero da 9

fotografia. Neste período, a fotografia não fazia parte dos jornais, que eram artigos de luxo 

raramente comprados, e sim pela particularidade de que “as primeiras pessoas reproduzidas 

entravam nas fotos sem que nada se soubesse sobre sua vida passada, sem nenhum texto 

escrito que as identificasse” (BENJAMIN, 1994, p. 95). 

O segundo momento para Benjamin, declínio (da aura), desponta como período de 

mercantilização e industrialização efervescente da fotografia, ocorrida em grande parte pela 

simplificação do processo fotográfico. Nesta etapa, fase de decadência da aura, há um grande 

comércio de retratos fotográficos em tamanho diminuto, os cartões de visita‑ . Aqui, a 10

intensa reprodutibilidade técnica dos retratos fotográficos que buscam atender ao desejo 

burguês de emular hábitos aristocrático, e a popularização da fotografia na sociedade, ambas, 

 Intitulado como o primeiro processo fotográfico, divulgado em 1939. O nome advém de um de seus inventores, 9

Louis Daguerre. O processo consiste em uma imagem (única) fixada sobre uma placa de cobre banhada por 
prata, formando uma superfície espelhada.

 Carte de visite, nome dado ao formato de apresentação de retratos fotográficos em cartões de tamanho 10

reduzido, aproximadamente, 10 x 6,5 cm. A técnica, patenteada pelo fotógrafo francês Disdéri, foi amplamente 
comercializada no final do século XIX.
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para Benjamin, se sobrepõem à qualidade estética das imagens. Interessa-nos apontar uma 

certa democratização do retrato e a possibilidade de emulação de um estamento social 

privilegiado ao qual parte da população não pertencia, ou seja, a própria possibilidade de 

representar-se. 

O terceiro e último momento, a revitalização da fotografia, é responsável pela 

destituição da aura e pela religação da fotografia com a realidade. Benjamin, exemplifica o 

último postulado através das imagens do fotógrafo francês Eugène Atget (18571927), entre o 

final do século XIX e o início do XX. As imagens do fotógrafo estavam voltadas para a 

cidade, a Paris com suas ruas, avenidas, passagens, vitrines e mercadorias, cujas as imagens 

não objetivavam uma sensação ou efeito e sim, a experimentação e o aprendizado. Para 

Benjamin, os espaços e objetos retratados por Atget, obrigavam o olhar a um distanciamento 

capaz de provocar uma reflexão. A uma estranheza de algo que se fosse abordado por um 

outro ponto de vista, seria cotidiano e familiar. O autor ainda ressalta, que 

[...] quase sempre Atget passou ao largo das ‘grandes vistas e dos lugares 
característicos’, mas não negligenciou uma grande fila de fôrmas de 
sapateiro, nem os pátios de Paris, onde da manhã à noite se enfileiram 
carrinhos de mão, nem as mesas com os pratos sujos ainda não retirados, [...] 
nem no bordel da rua... n.º 5,[...] Mas curiosamente quase todas essas 
imagens são vazias. Vazia a Ported’Arcueil nas fortificações, vazias as 
escadas faustosas, vazios os pátios, vazios os terraços dos cafés, vazia, como 
convém, a Place du Tertre. Esses lugares não são solitários, e sim privados de 
toda atmosfera; nessas imagens, a cidade foi esvaziada, como uma casa que 
ainda não encontrou moradores. Nessas obras, a fotografia [...]liberta para o 
olhar politicamente educado o espaço em que toda intimidade cede lugar à 
iluminação dos pormenores (BENJAMIN, 1994, 101102). 

Casaqui (2009, p. 96), a partir da análise correlacionada do filme Playtime , de 

Jacques Tati de 1967 e da leitura de Benjamin da cidade de Paris do século XIX, dos quais 

ambas tratam-se, sobretudo, das questões do consumo, destaca “a indústria de diversões que 

se oferece aos olhos dos passantes”, voltada ao consumo de visualidade dos bens. A nós, nos 

interessa apontar a transformação do olhar aos estímulos da cidade grande, ao estranhamento 

proposto por Atget, a partir, por exemplo, do registro das vitrines recheadas de manequins e 

seus inúmeros reflexos no vidro. Neste sentido, tanto as imagens da cidade como a própria 

cidade em si, constituem fator de transformação do olhar. Contudo, para Benjamin (1994, p. 

104) “os métodos de reprodução mecânica constituem uma técnica de miniaturização e 

ajudam o homem a assegurar sobre as obras um grau de domínio sem o qual elas não mais 
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poderiam ser utilizadas”, em uma indicação que tanto um edifício quanto uma escultura são 

mais visíveis, em alguns aspectos, na fotografia do que no mundo real. Casaqui (2009, p. 103) 

ainda destaca, nas considerações finais de sua reflexão, a partir dos trajetos erráticos do 

personagem principal do filme analisado, que nós podemos aprender a reeducar “o olhar a fim 

de ressignificar as relações naturalizadas no âmbito da cultura, do consumo dos espaços [...] 

(na) necessidade de exercitarmos a humanização dos sentidos, em meio a um mundo de 

propostas de cooptações do olhar e da regulação dos comportamentos dos indivíduos”. 

Ressaltamos aqui a importância da técnica fotográfica no que concerne os artifícios 

de enquadramento de certos aspectos da realidade, destacando que “a fotografia não pode ser 

o registro puro e simples de uma imanência do objeto: como produto humano, ela cria 

também com esses dados luminosos uma realidade e não existe fora dela, mas precisamente 

nela” (MACHADO, 2015, p. 48). Nesta acepção, o observador não é apenas o sujeito que vê, 

mas aquele que enxerga dentro de um conjunto determinado de possibilidades onde "a visão e 

seus efeitos são inseparáveis das possibilidades de um sujeito observador, que é, a um só 

tempo, produto histórico e lugar de certas práticas, técnicas, instituições e procedimentos de 

subjetivação" (CRARY, 2013, p. 15). Para este autor, eventos anteriores à invenção 

fotográfica possibilitaram uma ruptura de enorme relevância para compreender a visualidade 

na modernidade dos séculos XIX e XX. Ainda assim é inevitável a influência dos 

equipamentos fotográficos na sociedade, especialmente após a disseminação da fotografia 

digital, em uma maior propagação de imagens no cotidiano. 

Atualmente, a profusão de aparelhos potencializou a produção e a visualização das 

imagens técnicas, sendo quase impossível, em algum momento do dia, não sermos afetados 

por elas. No caso da fotografia, temos seu circuito inscrito em único equipamento, onde os 

onipresentes smartphones possibilitam a produção e recepção fotográficas. Obviamente que o 

circuito fotográfico não encerra em si próprio pois o grande campo de estudos da produção e 

da recepção estão inseridos em no mesmo espaço. E se a fotografia está inserida neste 

contexto, o próprio ato fotográfico em si contempla variáveis que aumentam a complexidade 

da produção, sendo também indissociável da recepção, enquanto processo comunicativo. 

Kossoy (2009) descreve três elementos constitutivos – o assunto, o fotógrafo e a tecnologia – 

essenciais para a realização de uma fotografia (produto final), estabelecidos em um processo 
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que engloba as coordenadas de situação do espaço e do tempo. Segundo o autor, competiria 

ao assunto: o tema escolhido e o referente fragmento do mundo exterior (natural, social etc.); 

para o fotógrafo: autor do registro, agente e personagem do processo; e a tecnologia: materiais 

fotossensíveis, equipamentos e técnicas empregados para a obtenção do registro, diretamente 

pela ação da luz. Já para o espaço, as questões do local geográfico onde se deu o registro; o 

tempo: época, data, momento cronológico do registro. Finalizando com o produto final, a 

fotografia: a imagem, registro visual fixo de um fragmento do mundo exterior, conjunto dos 

elementos icônicos que compõem o conteúdo e seu respectivo suporte, completa o Kossoy 

(2009, p. 39). O autor ainda complementa (KOSSOY, 2009, p. 39) que 

o ato do registro, ou o processo que deu origem a uma representação 
fotográfica, tem seu desenrolar em um momento histórico específico 
(caracterizado por um determinado contexto econômico, social, político, 
religioso, estético etc.; essa fotografia traz em si indicações acerca de sua 
elaboração material (tecnologia empregada) e nos mostra um fragmento 
selecionado do real (assunto registrado). 

Kossoy também destaca a atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural que resvala 

na própria produção fotográfica, frutos do seu estado de espírito, sua ideologia e contexto 

sócio-histórico do período, pois "qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta 

também documentará a visão de mundo do fotógrafo" (KOSSOY, 2009, p. 50). Neste sentido, 

reforça Kossoy, temos a concretização de um binômio indivisível do testemunho do registro 

fotográfico do dado exterior com a mediação criativa do fotógrafo. Desta maneira, "toda 

fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo que é uma criação a 

partir de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o testemunho de uma criação. Por 

outro lado, ela representará sempre a criação de um testemunho" (Idem).   

Entretanto, também fazem parte as questões de intenção para que a fotografia exista, 

seja pela iniciativa do próprio fotógrafo ou da motivação de um terceiro, complementando as 

informações comunicativas da imagem fotográfica. Obviamente que a despeito da finalidade 

de produção da imagem fotográfica, os próprios valores estéticos contribuem para uma 

preocupação plástica do registro. Ademais, ressalta Kossoy (2009, p. 49), 
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A fotografia não está enclausurada à condição de registro iconográfico, 
isento dos cenários, personagens e fatos das mais diversas naturezas que 
configuram os infinitos assuntos a circundar os fotógrafos, onde quer que se 
movimentem. Há um olhar e uma elaboração estética na construção da 
imagem fotográfica. A imaginação criadora é a alma dessa forma de 
expressão; a imagem não pode ser entendida apenas como registro mecânico 
da realidade dita factual. A deformação intencional dos assuntos através das 
possibilidades de efeitos ópticos e químicos, assim como a abstração, 
montagem e alteração visual da ordem natural das coisas, a criação enfim de 
novas realidades têm sido exploradas constantemente pelos fotógrafos. 

A imaginação criadora, descrita por Kossoy, é concretizada, em alguma medida, na 

imagem fotográfica, fornecendo elementos de análise no nível técnico e iconográfico que são  

componentes fundamentais da interpretação da imagem. Entretanto, em um outro trabalho, 

Kossoy (2014, p. 147) reforça que "as imagens revelam seu significado quando ultrapassamos 

sua barreira iconográfica; quando recuperamos as histórias que, em sua forma fragmentária, 

trazem implícitas. Através da fotografia aprendemos, recordamos, e sempre criamos novas 

realidades”. 

Eco (1968), em sua obra A estrutura ausente (2001) , sistematiza a partir da 11

distinção triádica do signo de Peirce (índice, ícone e símbolo), um sistema de códigos visuais 

onde a imagem pode ser decomposta em unidades menores para análise. Baseado no uso dos 

conceitos de denotação e conotação, inspirados no modelo de Barthes (1986), Eco estrutura o 

método dentro do duplo registro dos códigos de comunicação : verbal e visual. Nesta 12

divisão, Eco elenca cinco níveis, sendo os três primeiros atrelados ao registro icônico, ou seja, 

visual e, os dois últimos, no registro verbal. 

No primeiro estágio, nível icônico, são descritos os elementos visuais que 

representam o objeto de análise. Este é o plano da denotação. Na segunda etapa, nível 

iconográfico, levantam-se os elementos de codificação histórica (relações visuais entre as 

linguagens artísticas) e publicitária (a partir de convenções específicas da publicidade). O 

interesse é no sentido conotativo, isto é, significados convencionais decorrentes de um 

aprendizado cultural. Por fim, como último elemento da análise visual, o nível tropológico, 

onde se identificam as figuras de retórica clássicas, só que aplicadas a comunicação visual. Na 

sequência da análise, temos os níveis atrelados ao registro verbal, partido do nível tópico 

 Referência bibliográfica consultada. Obra original, publicada em 1968.11

 O autor trabalho com exemplos da publicidade que, ao nosso ver, mantêm relação estreita com as imagens da 12

exposição "Somos Todos Imigrantes"
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(argumentos estabelecidos entre texto e imagem) até o nível entimemático (conclusões 

estabelecidas entre os argumentos do nível anterior). 

Ressaltamos aqui, principalmente na conotação do nível iconográfico, a importância 

da técnica fotográfica no que concerne os artifícios de enquadramento de certos aspectos da 

realidade, destacando que o fotógrafo não é apenas o sujeito que vê, mas aquele que enxerga 

dentro de um conjunto determinado de possibilidades. Nas palavras de Mascelli (2010, p. 227, 

grifos do autor), "o fotógrafo estimula de modo mais eficiente a reação do público – o fator 

não mecânico – conferindo ênfase dramática quando desejado".  

Retornando à questão do sistema ao qual a fotografia, enquanto imagem, está 

inserida e ao nosso ver se coloca como condição necessária para ultrapassarmos a iconografia 

da imagem fotográfica, destacamos as palavras do pesquisador Etienne Samain (2012, p. 34, 

grifos do autor), onde "não é possível pensar a imagem se não a situarmos no sistema no qual 

ela está conectada: nosso cérebro, o contexto, a própria imagem, aquele que a fez, aquele que 

a contempla, num tempo e num espaço históricos e a-históricos". O autor ainda complementa 

que "toda imagem, participa, com efeito, de um tempo que não se pode confundir com o 

tempo da nossa história. Além de se dissolver, misteriosa, num passado anacrônico, ela se 

movimenta e reaparece, transfigurada, na elipse de uma história humana" (Idem). Deste 

modo, ultrapassamos a compreensão da imagem fotográfica como apenas um corte no tempo 

e no espaço pois, muitas vezes, mais importante do que a imagem nos mostra, está 

precisamente naquilo que tem prazer em nos esconder. Samain (2012, p. 35) também pontua 

que "a imagem é capaz de ideações – capaz de suscitar ideias, da mesma forma como 

sabemos reconhecer esse potencial à fase escrita ou à frase musical". Contudo, segundo o 

autor, negamos essa habilidade e, se quisermos avançarmos na arte de ler as imagens, 

precisamos resolver o cruzamento das imagens – nos sentido de analisarmos o "diálogo", ou 

as relações, entre as imagens. Por fim, Samain destaca que a imagem e o som se constituem o 

princípio da comunicação humana mas se encontram, com relação à fala – enunciação de algo 

reconhecido e renomeado, "ao lado de nossos meios sensoriais, insuficiente 

explorados” (Idem). Coaduna com o autor, Dubois (1993), ao não visualizar a fotografia 

como objeto encerrado em si mesmo. Para ele,  
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com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que a 
faz ser. A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma 
ação, o resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de 
papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, 
em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, 
mas em trabalho, algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, 
fora do jogo que a anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto, 
ao mesmo tempo e consubstancialmente, uma imagem-ato, estando 
compreendido que esse "ato" não se limita trivialmente apenas ao gesto da 
produção propriamente dita da imagem (o gesto da "tomada"), mas inclui 
também o ato da recepção e de sua contemplação. A fotografia, em suma, 
como inseparável de toda a sua enunciação, como experiência de imagem, 
como objeto totalmente pragmático (DUBOIS, 1993, p. 15, grifos do autor).  

Gisèle Freund, em seu notável estudo Fotografia e Sociedade (1995, p. 202), reflete, 

se a fotografia "nivelou os conhecimentos, aproximando assim os homens, não deixa de 

desempenhar, também, um perigoso papel como manipuladora, na criação de necessidades, na 

venda de mercadorias e na conformação dos espíritos". A autora destaca e exemplifica como o 

uso político da fotografia, logo, na criação e conformação de regimes de visibilidade, do 

sistema midiático, se aproveita da polissemia da imagem fotográfica. Freund inicia os 

exemplos a partir do assujeitamento dos fotógrafos aos regimes impostos pelas agências de 

fotografia e estas, aos grandes veículos de comunicação que irão adquirir as imagens. Na 

aquisição das fotografias, ressalta Freund, as imagens sofrem cortes (novos enquadramentos) 

e são acompanhadas de legendas que sugerem uma leitura predominante e um sentido, em 

muitos casos, diametralmente oposto à intenção do repórter fotográfico ou para a significação 

pretendida para a imagem. Para a autora, "poucos fotógrafos têm a possibilidade de impor os 

seus pontos de vista" (FREUND, 1995, p. 154) e bem poucas coisas são suficientes para 

darem significados às imagens, onde "um outro modo de alterar a significação das fotografias 

é a maneira de as justapor" (FREUND, 1995, p. 156). A justaposição fortalece o sentido, ou a 

mensagem pretendida, da narrativa mas, em muitos casos, a disposição fotográfica, ainda que 

se trate de assuntos diferentes, associada reiteradamente à algumas imagens, instaura uma 

forma de compreensão do mundo, uma 'verdade', um regime de visibilidade. Esta associação, 

como bem destaca Freund, pode vir também de imagens da publicidade. 

Para outros autores, tal como Flusser (1985), a significação começa a ser instaurada 

em uma etapa anterior, onde os conceitos a respeito do mundo, materializado nas imagens 

técnicas, são norteados a partir da construção dos aparelhos (no nosso interesse de estudo, 

aparelhos fotográficos) que lhes dão forma. Segundo o autor, "as fotografias são realizações 
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de algumas das potencialidades inscritas no aparelho. O número de potencialidades é grande, 

mas limitado: é a soma de todas as fotografias fotografáveis por este aparelho” (FLUSSER, 

1985, p. 15). Neste sentido, o fotógrafo pode dominar o aparelho, "sem no entanto, saber o 

que se passa no interior da caixa" (Idem) – caixa preta, denominação dada pelo autor para 

exemplificar um sistema complexo que jamais é penetrado. Um exemplo da impossibilidade 

de penetração do aparelho, da submissão do fotógrafo ao equipamento e do direcionamento 

dos conceitos a respeito do mundo, nos cartões de padronização de tons de pele de impressões 

fotográficas produzidas pela Kodak a partir dos anos 1940. Denominados de cartões Shirley – 

nome dado às mulheres que apareciam nesses cartões –, utilizavam-se como referência 

cromática para balanceamento das cores, invariavelmente, modelos brancas, o que causava 

dificuldade nos ajustes dos retratos que incluíam pessoas de tons de pele variados. Segundo a 

pesquisadora norte-americana, Lorna Roth (2016), em artigo intitulado "Questão de pele", em 

muitos cartões, a mulher de pele clara e de aparência ocidental utilizada como referência de 

densidade e de equilíbrio das cores, lia-se a palavra NORMAL, difundindo, deste modo, uma 

padrão normativo subliminar entre técnicos de laboratório e o público em geral. Roth pontua 

que  

as Shirleys atravessaram décadas e continentes, definindo e balizando de 
maneira estreita as tonalidades de cor de pele nas imagens fotográficas, e 
transmitindo uma mensagem social e psicológica sutil sobre a dominância da 
pele branca e a posição das mulheres na indústria. Representam, ademais, 
uma beleza e uma estética de gênero euro-ocidental que correspondia, na 
época em que foram criadas, à noção popular masculina da aparência 
feminina ideal . 13

Além de impor um uma referência normativa, os cartões de calibragem dificultavam 

o equilíbrio tonal para outras tonalidades de pele, resultando em representações fotográficas 

equivocada que não levavam em conta sutilezas culturais e raciais. O problema também era 

encontrado na própria emulsão do filme fotográfico, onde os tons de pele fora do padrão 

estabelecido, apresentavam sombras escurecidas e sorrisos extremamente claros. Para Roth, 

muitos "acalentavam a crença ingênua de que o filme tinha sido feito para produzir uma foto 

do real, uma imagem perfeita do retratado, a maioria nem sequer considerava a possibilidade 

de que a química das emulsões fotográficas pudesse ter sido influenciada por critérios 

 ROTH, L. Questão de pele. Revista Zum10 (online). Disponível em: <http://revistazum.com.br/revista-13

zum-10 /questao-de-pele/>. Acessado em: 03.jan.16

http://revistazum.com.br/revista-zum-10/questao-de-pele/
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culturais ”. 14

Contudo e a despeito da limitação e imposição  técnica imposta pelo fabricante, 

Machado (1997) rebate, em alguma medida, a posição de Flusser, pois "mesmo a fotografia, 

com mais de um século e meio de prática efetiva, com uma utilização generalizada em todas 

as esferas da produção humana, ainda não se pode dizer que tenha sido esgotada e é difícil 

imaginar que algum dia possamos dizer isso ". Entretanto, Machado (Idem) pondera, nem 15

tanto como modo de ultrapassar a limitação do equipamento – o que para ele, é um campo em 

expansão –, mas para atestar a "força" das representações icônicas mediadas por aparelhos. 

Para o autor, "talvez tenha sido necessário esperar até o surgimento do computador para que 

as imagens técnicas se revelassem mais abertamente como resultado de um processo de 

codificação icônica de determinados conceitos científicos ". Aqui, assim como no sistema 16

fotográfico digital, os elementos físicos (câmera, "objetivas", focos de "luz"), de acordo com 

Machado, são  

operações matemáticas e algoritmos baseados em alguma lei da física. Eis 
porque, a partir do computador, a hipóstase do projeto fotográfico se desvela. 
As imagens técnicas, ou seja, as representações icônicas mediadas por 
aparelhos, não podem corresponder a qualquer duplicação inocente do 
mundo, porque entre elas e o mundo se interpõem transdutores abstratos, os 
conceitos da formalização científica que informam o funcionamento de 
máquinas semióticas tais como a câmera fotográfica e o computador.  
É possível, portanto, definir as máquinas semióticas pela sua propriedade 
básica de estarem programadas para produzir determinadas imagens e para 
produzi-las de determinada maneira, a partir de certos princípios científicos 
definidos a priori . 17

Essa 'programação algorítmica' pode ser observada nas imagens digitais, seja nas 

câmeras fotográficas, assim como nos sites de redes sociais e nos buscadores de imagens na 

internet, ou seja, formas de produzir – no sentido de disponibilizar imagens para o público – 

representações que estabelecem alguma normatividade. Como exemplo, destacamos um 

 Idem.14

 MACHADO, A. Repensando Flusser e as imagens técnicas. Ensaio apresentado no evento Arte e la Era 15

Electrônica - Perspectivas de una nueva estética, realizado em Barcelona, no Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona, de 29.01 a 01.02.97. Disponível em: <https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/85564/
mod_resource /content/1/repensando%20flusser%20e%20as%20imagens%20técnicas%20completo.pdf>. 
Acessado em: 03.jan.17

 Idem.16

 Idem. Grifos do autor.17



�37

estudo‑  – Identifying Stereotypes in the Online Perception of Physical Attractiveness – 18

realizado pelo pelos pesquisadores Virgílio Almeida, Wagner Meira Jr. e Camila Souza 

Araújo, do Departamento de Ciência da Computação (DCC) do Instituto de Ciências Exatas 

(ICEx) da UFMG. No artigo destacado acima, o grupo realizou buscas no Google e no Bing 

(dois dos principais mecanismos de procura de informações na internet) com as expressões 

"mulheres feitas" e "mulheres bonitas". Dentre o material coletado, as 50 primeiras imagens 

em cada um dos 42 países pesquisados, foram analisadas com base em três perguntas, 

principalmente: é possível identificar estereótipos para beleza feminina nas imagens 

disponíveis na web? Como raça e idade influenciam esses estereótipos? Como essa percepção 

varia entre países e regiões? Com o intuito de procurar padrões de características femininas 

consideradas ou classificadas como agradáveis e bonitas, além daquelas consideradas feias 

por diferentes culturas, constatou-se um predomínio dos estereótipos negativos para mulheres 

negras na maior parte dos países pesquisados (85,71% no Google e 76,47% no Bing), 

acompanhados de um percentual bastante alto do estereótipo negativo para as mulheres mais 

velhas (69,05% no Google e 82,35% no Bing). As mulheres brancas constituíam estereótipos 

positivos. Em alguns grupos de países, constatou-se alguns padrões comuns, por exemplo, 

dados do Google da Espanha e países das Américas, inclusive o Brasil e os Estados Unidos – 

países com um significado semântico geográfico –, verificou-se uma vinculação bastante 

negativa entre o estereótipo associado à mulheres negras. Em alguns grupos de países, o 

destaque negativo é para as mulheres asiáticas. Entretanto, o estudo não identificou relação 

específica entre a composição racial de um país e os padrões de estereótipos observados e, 

embora, o grupo de trabalho não tenha identificado as razões para a existência dos 

estereótipos encontrados, o estudo aponta que os estereótipos podem surgir ou serem 

estimulados pela combinação de fotos disponíveis com as características de seleção e 

atribuição de valores dos mecanismos de busca, ou seja, mecanismos de visibilidade. Para os 

autores,       

 ALMEIDA, V; MEIRA JR.; ARAÚJO, C. S. Identifying Stereotypes in the Online Perception of Physical 18

Attractivenes. 8th International Conference on Social Informatics (SocInfo 2016). Disponível em: <https://
arxiv.org/pdf/1609.05413.pdf>. Acessado em: 03.jan.2017.

https://arxiv.org/pdf/1609.05413.pdf


�38

the stock of photos online may reflect prejudices and bias of the real world 
that transferred from the physical world to the online world by the search 
engines. Given the importance of search engines as source of information, 
we suggest that they analyze the problems caused by the prominent presence 
of negative stereotypes and find algorithmic ways to minimize the problem .  19

Essas colocações exemplificam como a imagem fotográfica está inserida em um 

sistema imaginal, o que amplia em muito o campo de estudo. Dubois (1993), com relação a 

imagem fotográfica, sistematizou, em três tempos, um percurso histórico das diversas 

posições defendidas no decorrer da história pelos críticos e teóricos de fotografia. Segundo o 

autor, é um percurso da verossimilhança ao índice. Curiosamente, ainda que essas posições 

sejam características de épocas específicas, seus diferentes conceitos são utilizados para 

significar o sentido da mensagem fotográfica nos dias de hoje, dependendo do interesse 

político que se deseja. 

No primeiro momento, característico do discurso inicial e primário da fotografia no 

início do século XIX, temos o efeito de realidade ligado à imagem fotográfica, atribuído da 

semelhança existente entre a foto e seu referente. Este momento é denominado como a 

fotografia como espelho do real – o discurso da mimese, em uma concepção geral que a 

fotografia é a imitação mais perfeita da realidade. Dubois pontua que o início da fotografia é 

marcado por uma disputa de espaço com a pintura e nesta distribuição, cabe à fotografia a 

função documental, a referência, o concreto, o conteúdo; já para à pintura, a busca formal, a 

arte, o imaginário. Segundo o autor, essa bipartição recobriria claramente uma oposição entre 

a técnica e a atividade humana, onde, "nessa perspectiva, a fotografia seria o resultado 

objetivo da neutralidade de um aparelho, enquanto a pintura seria o produto subjetivo da 

sensibilidade de um artista e de sua habilidade (DUBOIS, 1993, p. 32). 

Kossoy (2009, p. 108) salienta que esta característica de "objetividade", reforça o 

grau de credibilidade da fotografia, em uma fidedignidade, aceita no geral, a priori.  Segundo 

o autor, a "objetividade positivista creditada à fotografia tornou-se uma instituição alicerçada 

na aparência, no iconográfico enquanto expressão da verdade; um equívoco que ainda hoje 

persiste". A própria fotografia de imprensa se vale desta "objetividade" e procurar atestar 

 O estoque de fotos on-line pode refletir preconceitos relativos ao mundo real que são transferidos do mundo 19

físico para o mundo eletrônico por meio da codificação dos buscadores. Dada a importância destes buscadores 
como fonte de informação, sugerimos que eles analisem os problemas causados pela presença constante de 
estereótipos negativo, tentando encontrar formas algorítmicas para minimizar o problema" (Idem, tradução 
nossa).
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credibilidade à fotografia. Baeza (2007, p. 51) ressalta que "la fotografia como procedimiento 

técnico-expresivo, facilita la función testimonial más que ningún otro medio; en ello encierra 

seguramente uno de sus valores más altos"‑ . É importante destacar também que a 20

visibilidade dos grandes veículos de imprensa – enquanto mecanismo de seleção do que será 

visível ao grande público –, contribui para o aumento de credibilidade da fotografia. 

Novamente, visibilidade rima com verdade, ou melhor, uma hipervisiblidade impossibilita a 

construção de outras visibilidades possíveis. Baeza (Idem) evidencia que as imagens dos 

jornais são muito parecidas uns com os outros e que têm estabelecidos parâmetros visuais. 

Segundo o autor,  

predomina la imagen de acontecimiento local o suministrada por los 
monopolios informativos de AP, Reuters o AFP. Imágenes iguales para todos 
que reducen la realidad del mundo a estereotipos que anula la diversidad de 
los fenómenos a los que se refieren y que sin embargo ocultan, en su 
profusión de escenarios, lo más obvio: a quién aprovecha la injusticia y la 
violencia (BAEZA, 2007, p. 14) . 21

Posteriormente, segundo a classificação proposta por Dubois, a fotografia foi vista 

como transformação do real (o discurso do código e da desconstrução), em uma manifestação 

contrária ao ilusionismo do espelho fotográfico. Aqui, "com esforço tentou-se demonstrar que 

a imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas um instrumento de transposição, de 

análise, de interpretação e até de transformação do real, como a língua, por exemplo, e assim, 

também, culturalmente codificada” (DUBOIS, 1993, p. 26). 

Dubois separa este segundo momento da fotografia em três outros setores do saber 

que o compõem. Iniciando com textos de teoria da imagem inspirados na psicologia da 

percepção; na sequência, os estudos de caráter explicitamente ideológico; por fim, nos 

discursos que dizem respeito aos usos antropológicos da foto. Segundo o autor, "em todos 

esses casos, vai se tratar de textos que se insurgem contra o discurso da mimese e da 

transparência, e sublinham que a foto é eminentemente codificada (sob todos os tipos de 

ponto de vista: técnico, cultural, sociológico, estético, etc.)" (DUBOIS, 1993, p. 37).  

 "a fotografia como procedimento técnico-expressivo, facilita a função de depoimento mais que nenhum outro 20

meio; sendo um de seus valores mais altos" (BAEZA, 2007, p. 51, tradução nossa).

 "predomina na imagem de um acontecimento local ou fornecida pelos monopólios informativos da AP, 21

Reuters ou AFP. São imagens iguais para todos, reduzindo a realidade do mundo a estereótipos que anulam a 
diversidade dos fenômenos a que se referem e que no entanto estão ocultos em sua profusão de cenários, o mais 
óbvio: a quem aproveita a injustiça e a violência" (BAEZA, 2007, p. 14, tradução nossa).
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Neste amplo escopo, ressalta Kossoy (2014, p. 32), "devemos perceber a 

complexidade epistemológica da imagem fotográfica enquanto representação e documento 

visual”. Deste modo, complementa o autor, conhecimentos específicos da história própria da 

fotografia contribuem para a compreensão do seu significado. Entretanto, para a presente 

pesquisa, a imagem fotográfica é empregada como meio de informação, identificação e 

conhecimento, por tanto, como fonte. Não nos interessa o objeto em si (a imagem fotográfica 

em si) e sim, o estudo e a investigação sobre determinado tema através da fotografia, segundo 

uma perspectiva, sobretudo, da comunicação em seus aspectos socioculturais. Nas palavras de 

Kossoy (2014, p. 36), "a imagem fotográfica, aqui, é um instrumento auxiliar da investigação 

que se presta a análises e interpretações, e que ganha significado quando utilizada o trabalho 

científico juntamente com outras fontes", tais como os periódicos, livros, estatísticas oficiais e 

os testemunhos orais. 

Por fim, no último estágio, a fotografia é vista como traço de um real (o discurso do 

índice e da referência). Neste momento, "subsiste apesar de tudo na imagem fotográfica: um 

sentimento de realidade incontornável do qual não conseguimos nos livrar apesar da 

consciência de todos os códigos que estão em jogo nela e que se combinaram para sua 

elaboração" (DUBOIS, 1993, p. 37). Dubois exemplifica este momento a partir certos 

conceitos das teorias de Ch. S. Peirce, em particular na noção de índice, "que alguns veem 

como que uma lógica, senão uma epistemologia da qual a imagem fotográfica forneceria um 

modelo exemplar" (DUBOIS, 1993, p. 27). 

É importante frisar que, a despeito da separação anacrônica da 'compreensão' 

fotográfica em estágios, os momentos propostos por Dubois não são necessariamente 

excludentes entre si e nem representam um estágio de evolução, embora apresentem 

características particulares. Neste último estágio, por exemplo, a característica indiciária 

efetiva ocorre somente no momento de tomada da foto, ou seja, no instante da captura 

fotográfica. Para o autor, esta situação é suficiente para distinguir claramente tal concepção 

das duas precedentes, "principalmente pelo fato de ela implicar que a imagem indiciária é 

dotada de um valor todo singular ou particular, pois determinado unicamente por seu referente 

e só por este: traço de um real" (DUBOIS, 1993, p. 45, grifos do autor). Este valor singular ou 

particular é o princípio do traço e que marca apenas um momento no conjunto do processo 
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fotográfico, reforça Dubois (1993, p. 51, grifos do autor), onde 

a jusante e a montante desse momento da inscrição "natural" do mundo sobre 
a superfície sensível, existe, de ambos os lados, gestos completamente 
"culturais", codificados, que dependem inteiramente de escolhas e de 
decisões humanos (Antes: escolha do sujeito, do tipo de aparelho, da 
película, do tempo de exposição, do ângulo de visão etc. – tudo o que 
prepara e culmina na decisão derradeira do disparo; depois: todas as escolhas 
repetem-se quando da revelação e da tiragem, em seguida a foto entra nos 
circuitos de difusão, sempre codificados e culturais – imprensa, arte, moda, 
pornografia, ciência, justiça, família…). Portanto, é somente entre essas duas 
séries de códigos, apenas no instante da exposição propriamente dita, que a 
foto pode ser considerada como um puro ato-traço (uma "mensagem sem 
código"). Aqui, mas somente aqui, o homem não intervém e não pode 
intervir sob a pena de mudar o caráter fundamental da fotografia. Existe aí 
uma falha, um instante de esquecimento dos códigos, um índice quase puro. 
Decerto esse instante dura apenas uma fração de segundo e de imediato será 
tomado e retomado pelos códigos que não mais o abandonarão (isso serve 
para relativizar o domínio da Referência em fotografia), mas ao mesmo 
tempo, esse instante de "pura indicialidade", porque é construtivo, não 
deixará de ter consequências teóricas. 

A alusão da expressão uma mensagem sem código é atribuída à polêmica afirmação 

de Barthes ao qual o próprio Dubois comenta e tenta amenizar a noção absolutizada pelo 

semiólogo francês em seu texto "A mensagem fotográfica ". Segundo Dubois, o código viria 22

no instante subsequente ao registro fotográfico e aquele instante trataria-se de "um índice 

quase puro". Aqui, interessa-nos pontuar a importância do "referente fotográfico", o que, nas 

palavras de Barthes (2015, p. 67, grifos do autor) seria "a coisa necessariamente real que foi 

colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia”.  Tal situação, segundo o 

autor, poderia ser identificado pelo noema fotográfico, "isso foi", no sentido que a coisa 

esteve lá e em algum momento o equipamento registrou. Barthes (2015, p. 69, grifos do autor) 

ressalta que "na fotografia, a presença da coisa (em um certo momento passado) jamais é 

metafórica; [...] … mas vale dizer que o traço inimitável da Fotografia (seu noema) é que 

alguém viu o referente (mesmo que se trate de objetos) em carne e osso, ou ainda em pessoa". 

Entretanto, com o avanço da fotografia digital e da criação de imagens por meio de recursos 

eletrônicos, sejam eles fotográficos ou não, fica difícil afirmar se "isso foi". A própria 

democratização dos recursos para a construção de imagens eletrônicas colocam em dúvida a 

referencialidade da imagem fotográfica ou se a imagem em si, veio do equipamento 

 Artigo criado pelo autor em 1961. Disponível em: BARTHES, R. A Mensagem Fotográfica. In: LIMA, L. 22

C. (Org.). Teoria de Cultura de Massas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 325-340.



�42

fotográfico. Neste sentido, outros critérios de credibilidade são eleitos para a imagem, o mais 

importante deles, na contemporaneidade, é a visibilidade. 

1.3 Visibilidade no contexto contemporâneo 

A visibilidade apresenta-se como um conceito difuso e com características 

específicas. Entretanto, um ponto de partida, certamente, é o atual sistema midiático, central 

no contexto contemporâneo e com papel preponderante para a visibilidade. E nele, o 

entretenimento e as diversas formas de espetáculo atuam como modo mais recorrente para 

visibilizar e viabilizar as imagens no meio e no nosso corpo, em um círculo vicioso, social e 

econômico de produção-recepção/consumo, uma vez que "o entretenimento é o principal 

produto oferecido pela cultura da mídia, que espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir 

suas audiências e levá-las a identificar-se com as representações sociais e ideológicas nela 

presentes" (ROCHA; CASTRO, 2009, p. 50). Na mesma perspectiva das autoras supracitadas, 

o pesquisador colombiano Omar Rincón destaca  que a narração-entretenimento-espetáculo é 

nossa tradição e nossa atualidade, onde os meios de comunicação nos direcionam, ou melhor, 

nos vendem a ideia de que o êxito pessoal ocorre na narrativa (audiovisual), no espetáculo e 

no entretenimento. Segundo o autor, somos como "habitantes de unas estéticas mediáticas que 

nos dicen que nuestra vida es una película que debe ser vivida de manera espectacular y cuyo 

sentido es el entretenimiento. El resultado: una época el la cual el gusto predominante tiene 

marcas de exceso, pensamiento leve, celebridades mediáticas y actitudes facilistas de 

felicidad" (RINCÓN, 2006, grifos do autor, p. 11) . O pesquisador pondera que o predomínio 23

da lógica da espetacularização e do entretenimento não significa que não tenhamos saída para 

outras abordagens mas que devemos pensar pelos modos intrínsecos aos meios de 

comunicação para vislumbrarmos narrativas de maior utilidade social e política, visto que o 

sistema midiático é paradoxal, onde 

 "habitantes de algumas estéticas midiáticas que nos dizem que nossa vida é um filme que deve ser vivido de 23

forma espetacular e cujo sentido é o entretenimento. Como resultado: uma época no qual o gosto predominante 
tem marcas de excesso, pouca reflexão, celebridades midiáticas e atitudes facilitadoras de felicidade" (RINCÓN, 
2006, p. 11, tradução nossa).
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La paradoja es que el poder mediático se encuentra en cómo, desde la 
narración, asigna, nombra, visibiliza, representa, reconoce e imagina 
posibilidades de sentidos; pero también éste es su defecto y su desgracia, ya 
que llena la existencia de sentidos frágiles, móviles, leves, precarios. El 
resultado: en esa sociedad mediática estamos más entretenidos, pero también 
más vacíos de conciencia política: mientras habitamos la levedad, lo efímero, 
el flujo, perdemos de vista al autor, así como los proyectos colectivos de 
creación y las teorías sociales que permitan imaginar que la vida es probable 
en otros términos y vivencias  (RINCÓN, 2006, p. 10). 24

Para tanto, Rincón parte de três abordagens para pensarmos a matriz de compreensão 

que relaciona os modos de narrar, especificamente, na narração utilizada pelos meios de 

comunicação. Aqui, a narração é uma forma para convertermos a nós e aos outros em 

"histórias" (indubitavelmente imaginais) que nos retornam em forma de experiência da vida 

cotidiana, relata o pesquisador. O ponto de partida é ter a comunicação como modo de 

produção de sentido social, podendo ratificar ou transformar percepções e representações, 

além de expor formas narrativas do mundo. A ação midiática também recria, renova e traz em 

um novo contexto, aos ritos e as crenças humanas para produzir cenários simbólicos. No 

segundo ponto, o autor descreve que os meios de comunicação têm construído suas próprias 

culturas ou modos de significar, vincular e ritualizar o mundo. Rincón (2006, p. 20, grifos do 

autor) descreve essas culturas como midiáticas, onde "los medios de comunicación producen 

culturas porque son máquinas narrativas que socializan una variedad de relatos, visibilizan 

una diversidad de sujetos, extienden las escenas del sentido e intervienen simbólicamente en 

la sociedad contemporánea" . Por fim, o pesquisador expõe que tais culturas estão 25

relacionadas a um gosto socialmente legitimado e que vem determinado pela lógica do 

entretenimento a partir do espetáculo. Essa legitimação ocorre pela função estética dos meios 

de comunicação, com a função de produzir consenso, instauração e intensificação de uma 

linguagem comum ao social. Uma linguagem estritamente imaginal, imagética, ou melhor, 

estética. Aqui, segundo Rincón (2006, p. 27), 

 "o paradoxo é que o poder midiático se encontra, desde a narração, atribuí, nomeia, visibiliza, representa, 24

reconhece e imagina possibilidades de sentidos; porém, este é seu defeito e sua desgraça, já que a existência de 
sentidos são frágeis, móveis, leves e precárias. O resultado: uma sociedade midiática que está mais entretida, 
porém mais vazia de consciência política: enquanto habitamos com leveza o efêmero, o fluido, perdemos de 
vista o autor, assim como os projetos coletivos de criação e as teorias sociais que permitem imaginar que a vida é 
possível em outros termos e vivências" (RINCÓN, 2006, p.10, tradução nossa).

 "os meios de comunicação produzem culturas porque são máquinas narrativas que socializam uma variedade 25

de relatos, visibilizando uma diversidade de sujeitos, estendendo cenários de sentido e intervindo 
simbolicamente na sociedade contemporânea" (RINCÓN, 2006, p. 20, grifo do autor, tradução nossa).
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la estética es, en síntesis, una disciplina que tiene que ver con prácticas 
creativas, que debe dar cuenta de las subjetividades y los sentidos frente a las 
formas de configuración y producción culturales. La estética está 
comprometida con las formas de creación y, ante éstas, produce un juicio de 
valor. Así, la estética expresa un gusto, un estilo, un modo de ser. El juicio 
estético, a partir de un sistema de valores establecido, busca definir el gusto. 
La estética es, en última instancia, una experiencia mediadora de 
comprensión/explicación y percepción/representación sobre los procesos y 
las obras llamadas creativas.  26

Rincón reforça também que a maioria de nossos estímulos simbólicos procedem dos 

meios de comunicação, sobretudo, dos meios audiovisuais - base dos processos de 

comunicação. E neste aparato audiovisual e estético da mídia, a televisão desponta como 

referente narrativo proeminente na atualidade, segundo o autor. Contudo, interessa-nos 

apontar aqui como esses valores estéticos propagados pela mídia contribuem para a 

conformação de gostos a partir de componentes emotivos, subjetivos e de validade coletiva, 

ou seja, uma sondagem aos elementos constitutivos da visibilidade. Rincón (2006, p. 30) 

descreve essa tarefa - difícil e complicada nos dias de hoje - como uma experiência da ordem 

do sensível e do desejo e, sem poder apontar para um sentido único para uma reflexão sobre o 

estético, o autor esclarece que há uma multiplicidade de caminhos que de um modo ou de 

outro, nos levarão para o destino do sublime. Segundo, Rincón (p. 30), 

La experiencia sensible construye un gusto que, bajo ciertos juicios de valor, 
determina aquello que es gozoso, placentero o intrigante. Al hablar de valor, 
necesariamente se habla de unos valores privilegiados para juzgar una 
diferencia. Y si esto lo ampliamos a un grupo o una sociedad, se encontrarán 
valores o categorías de valor estético que se privilegian, que califican, 
definen y dan forma a la experiencia estética y construyen el gusto 
socializado . 27

Assim, podemos perceber que a experiência estética não é algo dado verticalmente, 

mas uma construção social paulatina que contribui para conformação de representações e de 

 a estética é, em síntese, uma disciplina que tem a ver com práticas criativas e que devem dar conta das 26

subjetividades e dos sentidos frente as formas de configuração e produção culturais. A estética está 
comprometida com as formas de criação e, antes destas, com a produção de juízo de valor. Assim, a estética 
expressa um gosto, um estilo, um modo de ser. O juízo estético, a partir de um sistema de valores estabelecidos, 
busca definir um gosto. A estética é, em última instância, uma experiência mediadora de compreensão/
explicação e percepção /representação sobre os processos e sobre as obras criativas" (RINCÓN, 2006, p. 27, 
tradução nossa).

 A experiência sensível constrói um gosto que, sob certos juízos de valor, determina aquilo que é alegre, 27

prazeroso ou instigante. Ao falar de valor, necessariamente se fala dos valores privilegiados para julgar uma 
diferença. E se ampliarmos para um grupo ou uma sociedade, encontraremos valores ou categorias de valor 
estético privilegiados, que qualificam, definem e dão forma a experiência estética e constroem o gosto 
socializado" (RINCÓN, 2006, p. 30, tradução nossa).
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um vocabulário imagético-social. O pano de fundo é a cultura visual ao qual habitamos e 

valorizamos, pois nos encontramos em uma cultura que a imagem se projeta como 

protagonista da cotidianidade (RINCÓN, 2006, p. 31). A pesquisadora Rose de Melo Rocha 

(2009) denomina essa experiência estética como função pedagógica do olhar ao propor a 

existência de um agenciamento midiático da visibilidade social, ou seja, imagens midiáticas 

que articulam sensibilidades e comportamentos. A autora propõe um exercício de reciclagem 

do visível intitulada de anamnese visual - no sentido utilizado na medicina, pelos médicos, na 

recuperação de informações do paciente por meio da narrativa -, percebendo "do que nos 

falam as imagens a partir dos rastros que deixam no mundo e dele retiram" (ROCHA, 2009, p. 

272). A própria autora problematiza seu apontamento, argumentando como seria possível 

construir algo nomeado como pedagógico se estamos imersos no mar de visualidades? Rocha 

(Idem) pondera e esclarece que a função pedagógica do olhar não se vale de uma imagética 

das tradições iconoclastas ou a iconofilias românticas, pois "as imagens são a um só tempo 

paradigma, metáfora e metanarrativa deste contexto". O que se pretende, segundo a autora, é 

uma avaliação do agenciamento midiático que legitima uma visualidade em "um estatuto 

hierarquicamente estabelecido e socialmente acordado de credibilidade" (ROCHA, 2009, p. 

273) denominado como visibilidade, pressupondo uma estratégia essencialmente política. 

Aqui, 

visibilidade associa-se, portanto, a mecanismos socioculturais partilhados 
que conferem, a determinadas imagens visuais, a qualidade de partícipes de 
sistemas de crença e de leitura visual reconhecíveis e reconhecidos como 
rastros e/ou registros de fatos dotados de relevância societal. O que é visível 
remete, pois menos ao que se tornou imagem visual, e mais àquela 
visualidade de que, via jogo societal e estratégias comunicacionais, é 
reconhecida como dotada de valor de troca simbólico e de relevância 
comunicativa. Visibilidade, finalmente, apenas se realiza e se consuma no 
momento do consumo, da recepção, da codificação, da interpretação e da 
tradução. É, ainda, um recorte significante particular feito em um todo visual 
múltiplo e abrangente (ROCHA, 2009, p. 278).  

E se a visualidade perpassa nossa sociabilidade, a visibilidade a constitui, elencando 

os pontos de atenção de uma cultura, em uma mescla de construções cotidianas e individuais, 

até por diretrizes midiáticas e massivas. Rocha (2009) descreve que "a comunicação 

contemporânea faz visualidade e exige visibilidade, e, exatamente por isto, é nela e com ela 

que se articulam novas politicidades e potencialidades expressivas". Ademais, temos na 

visibilidade a construção de regimes de visibilidade que uniformizam, viabilizam e 
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invisibilizam narrativas imagéticas, compreendidas aqui, como eixos organizadores dos 

padrões econômicos e socioculturais da contemporaneidade. Entretanto, cabe aqui uma 

demarcação com relação à paronímia dos termos visualidade e visibilidade, bem como dos 

correlatos regimes, ainda que se constituam como termos entrelaçados e inter-relacionados.  

A visualidade traz a conotação daquilo que é visível aos olhos; do visual a partir da 

percepção biológica do olho humano com as ondas físicas dos raios luminosos - luz. Nesta 

acepção e se pudéssemos fazer uma separação – como acontece na história do menino alemão 

Kaspar Hauser  no século XIX –, o visual por si só não seria capaz de ser ou transformar-se 28

em imagem, no sentido social e antropológico que descrevemos na construção imaginal 

apontada por Belting (2014). Entretanto, por vivermos em sociedade em desenvolvimento 

mediado pelo outro, nossa condição de ser biológico passa para a de um ser cultural. Assim, 

poderíamos associar, talvez, a visualidade ao ver - expressado aqui como termo distinto ao 

olhar. No ver, o vidente apresenta "uma certa discrição e passividade ou, ao menos, alguma 

reserva. Nele um olho dócil, quase desatento, parece deslizar sobre as coisas" (CARDOSO, 

1988, p. 348). Bucci (2004, p. 229) sintetiza que o ver "é subordinar-se ontologicamente ao 

ordenamento posto pelo olhar". Já na visibilidade, podemos assumir que temos o visual 

imbuído do simbólico em um estatuto estético e político, onde o regime de visibilidade pode 

ser compreendido "como um regime específico de identificação e pensamento das artes: um 

modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade de suas relações, 

implicando uma determinada ideia da efetividade do pensamento" (RANCIÈRE, 2009, p. 13). 

O pensamento das artes é exposto pela sua acepção estética que, junto à política, contribui 

para  

um sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência 
de um comum [partilhado] e dos recortes [partes exclusivas] que nele 
definem lugares e partes respectivas. [...] Essa repartição das partes e dos 
lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que 
determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação 
e como uns e outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2009, p. 15, 
grifos do autor). 

Rancière (2009, p. 16) denomina essa ação político-estética como partilha do 

sensível, que implica tanto um comum – enquanto espaço da cultura, dos direitos, da liberdade 

– quanto um lugar de disputa por esse comum. Para o autor, a partilha do sensível faz ver 

 Garoto encontrado na Alemanha do século XIX após ser criado na ausência do contato humano. Kaspar 28

Hauser aprendeu a se expressar em um idioma mas não conseguia compreender os códigos da sociedade.
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quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que 

essa atividade se exerce. Assim, ter esta ou aquela "ocupação" define competências ou 

incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível num espaço comum, 

dotado de uma palavra comum, etc. 

Aqui, a estética deve ser compreendida "como o sistema das formas a priori 

determinando o que se dá a sentir" (RANCIÈRE, 2009, p. 16. grifos do autor) e não como 

uma "estetização da política" – em referência à estetização das massas de que fala Benjamin – 

ou no sentido de uma captura da política por uma vontade de arte. Para Rancière, o que se dá 

a sentir "é um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do 

ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência" (Idem), onde "a política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o 

que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do 

espaço e dos possíveis tempos (RANCIÈRE, 2009, p. 17). E se a visualidade tem relação ao 

ver – no sentido de passividade ou ingenuidade do vidente, sugerindo contração ou rarefação 

da subjetividade –, a visibilidade está relacionada ao olhar. Segundo Cardoso (1988, p. 349), o 

olhar não descansa sobre as paisagens, mas sim, "se enreda nos interstícios de extensões 

descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento. Aqui o olho defronta constantemente 

limites, lacunas, divisões e alteridade… [...] O olhar pensa; é a visão feita interrogação". Aqui, 

o questionamento ocorre pela penetração do olhar na propensão de questões que permeiam o 

mundo e não por uma ação autônoma do olhar, pondera o autor. Entretanto, até mesmo olhar 

pode ter seu campo de visão reduzido, ou melhor, seu alcance limitado com a visão turva ou 

embaçada. Neste caso, visibilidade pode significar invisibilidade. Para o teórico e crítico 

literário, Fredric Jameson (1994), esta ação estaria ligada à terceira etapa da teoria da visão, 

caracterizada pelo surgimento do capitalismo tardio. 

Dentre as três etapas levantadas por Jameson, a primeira delas é intitulada como 

momento colonial (ou sartreano), acontecida no período dos anos 1950-1960. Aqui, a 

referência é a obra de Jean-Paul Sartre, onde o olhar aparece dramaticamente como um tema 

filosófico válido em si mesmo. Segundo Jameson (1994, p. 131), "em Sartre, o grande tema 

do olhar se liga à problemática da coisificação ou reificação, do devenir objeto, do converter o 

visível – e mais dramaticamente o sujeito visível – em um objeto". Jameson também relata 
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uma grande variedade de correntes políticas e estéticas que deriva da formulação proposta por 

Sartre, tais como um novo feminismo, em Simone de Beauvoir e de um novo tipo de estética 

do corpo e do visível em Merleau-Ponty, que denotam um olhar colonial ou colonizante, de 

visibilidade como colonização. 

No segundo momento, denominado como momento burocrático (ou foucaultiano), 

ocorrida no período dos anos 1960-1970, temos, a partir de Foucault, a emergência de 

estruturas modernas do poder-saber que se propagam pelo mundo através de formas de 

visibilidade e visualidade, tornando-se útil a criação de qualquer enclave de não dominação 

ou não visibilidade como meta política. Segundo Jameson (1994, p. 133), "tais enclaves são, 

na melhor das hipóteses, sobrevivências, áreas atrasadas, nas quais a eficiência e a 

racionalização visual ainda não penetraram completamente". O autor ainda reforça, como 

ponto de destaque deste momento foucaultiano do olhar burocrático, que o ver se combina 

com a medição e o saber, envolvendo os meios de comunicação em uma metamorfose da 

própria imagem. Neste momento, "a fotografia, o cinema e a televisão começaram a se 

infiltrar na obra de arte visual e a colonizá-la, produzindo híbridos altamente tecnológicos de 

todos os tipos", pois  

a tecnologia e os meios de comunicação são os verdadeiros veículos da 
função epistemológica: é dentro do aparato que a percepção está mais 
indissoluvelmente ligada à epistemologia do que poderia estar nas formas 
tradicionais ou nos exercícios tradicionais dos sentidos puros, não 
misturados (seja linguagem ou visão e cor, ou tintas) (JAMESON, 1994, p. 
134). 

Por fim, o terceiro momento diacrônico da visão e representativo do nosso atual 

momento contemporâneo, é denominado por Jameson como "pós-moderno" e como o 

verdadeiro momento da sociedade da imagem. Nesta etapa, a base visual da sociedade é 

composta pelo bombardeio diário de imagens onde "a reflexividade como tal se submerge na 

pura superabundância de imagens como em um novo elemento no qual respiramos como se 

fosse natural. Em outras palavras, a ilusão de uma nova naturalidade surge quando já não há 

nenhuma distância com relação à cultura das imagens" (JAMESON, 1994, p. 135). Jameson 

também esclarece os problemas paradoxais desse momento, onde, por exemplo, a completa 

estetização da realidade é também e ao mesmo tempo uma visualização ou colocação em 

imagem dessa mesma realidade. O autor também coloca que a pregnância do estético em tudo 
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elimina a especificidade do estético e a distinção de outras formas da experiência. Em 

consonância com as ideias de Jameson na apresentação dos paradoxos deste período, estão os 

autores Belting (2014), Rocha (2009) e Rincón (2006).  

Para a pesquisadora Rose de Melo Rocha (2009, p. 277), quanto maior "a produção 

excessiva, ininterrupta e indiscriminada de imagens dotadas de materialidade e/ou 

externalidade visual",  menor será e menos intensiva é a possibilidade de visibilidade. "O que 

muito se mostra pouco se dá a ver. A visualidade excessiva é uma estratégia de 

invisibilidade". Belting (2014, p.46) coloca que essa sobreprodução de imagens estimula os 

nossos órgãos visuais na mesma medida que os paralisa ou imuniza. Para o autor, "as imagens 

que provemos de um significado simbólico na nossa memória corpórea, são diferentes das que 

consumimos e esquecemos". Nesta acepção, entendemos o consumo descrito por Belting, 

como o consumo do ver e a promoção de um significado simbólico na nossa memória 

corporal, o consumo do olhar. Belting (2014, p. 45-46), ainda esclarece 

Conhecemos melhor as transformações que as imagens sofrem nos meios do 
que as próprias imagens. A questão das imagens remete imediatamente para 
as molduras simbólicas através das quais as percepcionamos e identificamos. 
A demarcação entre o que é e o que não é imagem encontra-se desde logo 
delineada na nossa memória visual e imaginação, onde se desenrola um 
permanente processo de seleção do qual emanam imagens com uma 
densidade e uma intensidade particulares. No seio da presente torrente de 
imagens, trava-se uma rude batalha para que certas imagens tomem a 
dianteira, batalha esta conduzida por técnicas de comunicação como a 
publicidade.  

Rincón (2006, p. 30) atesta como a visualidade tem se tornado cada vez mais 

importante na nossa sociedade contemporânea, onde "en la actualidad es indudable que 

habitamos una cultura visual; hay una gran confianza en la vista, que se ha convertido en el 

sentido rey. La máxima "ver para creer" parece haber tomado en el siglo XX, más que en 

época alguna, una importancia inusitada" . Deste modo, resta-nos pensar na ambivalência da 29

imagem, seja na estetização das coisas que tende a apagar o contorno das representações, 

naturalizando-a ou pelo exercício pedagógico do visível (ROCHA, 2009, p. 280) em que se 

verifica os rastros deixados, a fim de "investigar a natureza das imagens e suas capacidades 

mórficas, que podem iludir ou revelar". Assim sendo, concordamos com a leitura de Régis 

 "não há dúvida que habitamos uma cultura visual na atualidade; há uma grande confiança na vista, que se 29

converteu como rei. A máxima "ver para crer" para ter tomado o século XX, mais que em qualquer outra época, 
uma importância fora do comum" (RINCÓN, 2006, p. 30, tradução nossa).
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Debray por Belting (2014, p. 45), no qual associa a transmissão da imagem "à sua função 

simbólica, que hoje é guiada por interesses comerciais e políticos. Com razão, recusa-se a 

incluir o exercício público do poder através da imagem no inofensivo conceito da 

comunicação ou transmissão de informação", pois "cremos, com pertinência, que através do 

meio nos chegam imagens que têm a sua origem para lá do meio. [...] O permanente desejo 

imaginal satisfeito através dos meios, que se vai renovando no decurso da história, leva-nos a 

crer que assistimos ao surgimento de novas imagens". 

Associa aos autores, trazendo novamente as reflexões de Debray, Bucci (2004, p. 

228), ao colocar que "é na imagem e pela imagem que as verdades do nosso tempo são feitas 

e desfeitas". Segundo o autor, a partir de Debray, vivemos em mundo que estabeleceu um 

sinal de igualdade entre o visível e verdadeiro em uma equação da era visual, onde: Visível = 

Real = Verdadeiro. Aqui, o desejo é a força constitutiva da civilização da imagem e a verdade 

se constrói no olhar e não no visível do aparelho ocular, ou seja, no ver. Bucci (2004, p. 229) 

esclarece que 

a verdade que é o visível, mais que um suporte em que os signos se deixam 
olhar, é um sistema que ordena os signos. Enfim, não é porque verificamos a 
verdade com os olhos que somos uma civilização autorizada a crer nos 
próprios olhos, mas porque somente no olhar é que a verdade pode adquirir 
sua dimensão social. O que não couber no olhar jamais será verdadeiro, nem 
sequer existente. O vazio, por exemplo, jamais será verdadeiro e será 
suprimido.  

Com relação ao desejo, Bucci (2004, p. 231) pontua, "é o desejo inconsciente quem 

ordena o visível e, portanto, é ele quem ordena aquilo que ordena o que é visto. O sujeito vê o 

que o desejo inconsciente lhe ordena". Nesta acepção, segundo o autor, a verdade passa a ser 

um prolongamento do desejo na instância do olhar e o ver, um processo estritamente 

imaginário e distante do processo de pensamento; 

é como se a civilização da imagem fabricasse, como imagem, o(s) objeto(s) 
de que se vale para obturar os vazios ou as fissuras que, instauradas no tecido 
do olhar, deixariam ver (sem querer e sem querer autorizar) a falta mais 
profunda, mais essencial, mais insuportável (Idem). 

Bucci, exemplifica com a fatídica data de 11 de setembro de 2001, quando se viu as 

duas torres gêmeas de Nova York vindo abaixo pela televisão. Interessa-nos perceber no 

exemplo dado pelo autor, o terror instalado no regime de visibilidade consolidado – 

cristalizado –, logo, na verdade, além da contrapartida visual utilizada como defesa por meio 
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da intensa atividade de produção de imagem, onde o entretenimento e a indústria de ponta do 

espetáculo globalizado, passou a dar o tom da retaliação americana. Na ocasião e no instante 

do trauma, pontua o autor,  

o sujeito-telespectador era desafiado a rearranjar-se internamente para 
encontrar um novo caminho por meio do qual pudesse se relacionar com a 
verdade, essa entidade pertencente ao visível, enquanto seus olhos pareciam 
incapazes de ver qualquer coisa além do vazio aterrorizante. [...] Duvidar dos 
próprios olhos marcou o contato com com o trauma: a exemplo do mutilado 
de guerra que tenta mover um músculo que já não possui, o mutilado do 
olhar tenta acionar um ícone, carregado de sentido imaginário, e se dá conta 
de que esse ícone já não existe – e seu sentido imaginário virou poeira negra, 
fumaça, carnificina (2004, p. 230). 

A contraparte ocasionada pelo vazio no olhar é a verdade produzida industrialmente 

pela mídia, abrangendo manifestações do entretenimento, de veículos noticiosos, da 

publicidade, etc., ressalta o autor, pois "nessa mídia, o desejo, o capital e o poder articulam-se 

na trança que se alça no olhar. [...] Vale apenas a verdade do olhar" (BUCCI, 2004, p. 

243-244). Bucci (2004, p. 244) complementa que 

A imagem, antes um catalisador dos negócios do capital, tornou-se o seu 
principal e maior negócio – e isso no plano material, infra-estrutural, se 
quiserem pôr as coisas nesses termos. O terror agora rasga o olhar como 
antes feria o poder – e no olhar se move a vingança. O espetáculo produz a 
destruição e as cenas de brutalidade viajam como a mercadoria – e são 
mercadoria porque são imagem. 

Deste modo, podemos perceber diferentes perspectivas e consequências para a 

visibilidade e, apesar da imprecisão do conceito, as características apresentadas acima, podem 

nos indicar, nos dias de hoje, uma associação acertada ou definida pelo consumo. Aqui, a 

comunicação participa como amálgama deste vínculo, proporcionando que certos grupos – 

pessoas ou empresas – tenham a capacidade de determinar o que será visível (no sentido de 

dar visibilidade), logo, de determinar o que será consumido ou que terá um potencial de 

consumo. Assim, a visibilidade pode ser vista como uma propriedade, isto é, um direito 

conquistado ou um direito estabelecido a priori, sendo passível de ser monetarizado. Neste 

sentido, a própria visibilidade torna-se um produto a ser comercializado e a ser consumido. 
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2. MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS NO CONTEXTO MIDIÁTICO  

Compreendendo a visualidade como inerente e, atualmente, central na nossa 

sociabilidade, interessa-nos investigar os regimes visuais, logo as visibilidades, que 

perpassam as migrações transnacionais, especificamente as situadas na cidade de São Paulo. 

Obviamente que essa especificidade contextual de nosso objeto de pesquisa  – a  cidade de 

São Paulo – não desconsidera que a visibilidade predominante das migrações transnacionais 

assume uma escala global que pode ser identificada, por exemplo, no uso comum e reiterativo 

de certas imagens sensacionalistas dos fluxos migratórios, como a da chegada em 

embarcações ou a da travessia de fronteiras. Ou, ainda, no emprego de  determinados léxicos, 

como a de “ilegal” ou daqueles que associam determinadas nacionalidades a delitos ou 

conflitos . 30

Iniciaremos com uma breve contextualização teórica e histórica do cenário 

migratório internacional para, posteriormente, apontarmos características das migrações 

transnacionais no Brasil e na cidade de São Paulo. Neste percurso, prosseguiremos na busca 

do detalhamento da visibilidade midiática das migrações transnacionais contemporâneas com 

as respectivas implicações nos processos de cidadania dos migrantes.  

2.1 Breve contextualização histórica das migrações transnacionais  

Na pré-história, grupos populacionais deslocavam-se à procura de alimentos por 

meio da coleta de frutos da natureza e da caça de animais selvagens para a sobrevivência. Esta 

instabilidade refletia-se em um deslocamento constante e na ausência de um território fixo, 

denominando esta ação como nomadismo. Somado a outros motivos dos deslocamentos, tais 

como as mudanças climáticas, por exemplo, o nomadismo como traço do desenvolvimento 

humano, assegurou o povoamento dos diferentes continentes. Posteriormente, com o advento 

da tecnologia da agricultura, resultando na possibilidade de criação do próprio alimento e, 

consequentemente, da construção de territórios fixos, os mesmo motivos dos deslocamentos, 

como os apontados acima, passaram a ter, ao longo do tempo, uma outra denominação, ou 

melhor, diferentes motivos e diferentes denominações passaram a designar os deslocamentos 

 Como a associação de paraguaios a contrabando ou colombianos a tráfico de drogas.30
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populacionais. Dentre eles, estão os deslocamentos militares (Império Romano), religiosos (as 

Cruzadas) e comerciais (rota da Seda, das Especiarias). Nesse contexto,  gestam-se diferentes 

formas de grupos estabelecidos e diferentes formas de nomear o que se julga “diferente”. 

Trata-se de formas de alcunhar o outro, representados aqui como indivíduos que, 

supostamente, poderiam ameaçar, de alguma forma, tal estabilidade territorial ou, 

ulteriormente, ameaçar uma pretensa estabilidade política, econômica e sociocultural. 

Entretanto e, a despeito da variação semântica historicista das palavras, os termos utilizados 

hoje para os diferentes deslocamentos, estão relacionados à criação dos Estados-Nação, 

especificamente do período moderno. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm (1990), não há clareza e nem precisão na 

definição do que seria Estado-Nação, bem como dos termos correlatos, tal como 

nacionalidade, por exemplo. Porém, o autor pontua que "o número de trabalhos que 

genuinamente iluminam a questão a respeito do que são nações e movimentos nacionalistas e 

qual seu papel no desenvolvimento histórico é maior no período de 1968-1988 do que em 

qualquer período anterior com o dobro dessa duração" (HOBSBAWM, 1990, p. 13). O autor 

esclarece que que mesmo as atribuições comuns de língua, etnia, traços culturais, vistos como 

definições "objetivas", ou as definições subjetivas das percepções particulares, não são 

satisfatórias e ambas são enganosas, pois  

a despeito daqueles que pertencem a uma nação, de que ela é, em alguns 
sentidos, fundamental e básica para a existência social de seus membros e 
mesmo para a sua identificação individual – nenhum critério satisfatório 
pode ser achado para decidir quais das muitas coletividades humanas 
deveriam ser rotuladas desse modo. [...] ...também não é possível reduzir 
nem mesmo a "nacionalidade" a uma dimensão única, seja política, cultural 
ou qualquer outra (a menos, é certo, que seja obrigado a isso pela force 
majeure dos Estados. [...]  Qualquer que seja o significado "próprio e 
original" (ou qualquer outro) do termo "nação", ele ainda é claramente 
diferente de seu significado moderno. Podemos, portanto, sem ir mais além 
no assunto, aceitar que, em seu sentido moderno e basicamente político, o 
conceito de nação é historicamente muito recente (HOBSBAWM, 1990, p. 
14; 17; 30). 

Hobsbawm (1990, p. 31) sugere, dada a novidade histórica do conceito moderno de 

"nação", ir no encalço daqueles que "começaram a operar com esse conceito em seu discurso 

político e social durante a Era das Revoluções, especialmente a partir de 1830, com o nome de 
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"princípio de nacionalidade ". [...] Pois, fosse o que fosse uma nação, ela sempre incluiria o 31

elemento da cidadania e da escolha ou participação de massa". 

Para o nosso interesse de pesquisa, interessa-nos destacar, não obstante a indefinição 

do termo, a correlação de nação com o elemento da cidadania e território. Segundo 

Hobsvawm (1990, p. 32), "a equação nação = Estado = povo e, especialmente, povo  32

soberano, vinculou indubitavelmente a nação ao território, pois a estrutura e a definição dos 

Estados eram agora essencialmente territoriais", possibilitando o desenvolvimento econômico 

com base em territórios nacionais, claramente entendidos nas denominações capitalismo 

britânico, francês, americano, etc. E se no século XIX, a nação implicava uma economia 

nacional e sua sistemática promoção pelo Estado significava protecionismo (HOBSBAWM, 

1990, p. 41), tal como os movimentos pela expansão ou unificação nacional, hoje, muito nos 

parece, que não estamos muito distantes deste mesmo cenário protetivo, bem como da 

admissão dos privilégios da cidadania apenas aos nacionais.   

Curiosamente e apesar do imaginário do senso comum, como apontado inicialmente, 

a etnicidade não tem relação histórica nas nações modernas, ou seja, na formação do Estado-

Nação, observa Hobsbawm. O autor ainda ressalta que "muito poucos movimentos 

nacionalistas modernos são realmente baseados em consciência étnica, embora, assim que se 

formam, costumam inventar uma, na forma de racismo" (HOBSBAWM, 1990, p. 80). 

Hobsbawm (1990, p. 49) ressalta que "uma vez dada a identificação da nação com o 

Estado, era natural que estrangeiros pressupusessem que o único povo em um país fosse 

aquele pertencente ao povo-Estado". Em alguma medida, podemos intuir que o protecionismo 

e o interesse (muitas vezes econômico) de expansão culminou em guerras, e estas, em 

milhares de mortes e deslocamentos forçados. Obviamente que dentre os diversos motivos 

que levaram e levam os Estados-nação a entrarem em guerra, o fator da expansão pode ser 

apenas um deles. Entretanto, é importante frisar que partindo da informação dúbia que 

diferentes povos utilizaram para se constituírem como Estado-Nação, estas mesmas nações 

 Sobre o princípio de nacionalidade: Aqui, a Nação é dada não por atributos determinados a priori mas pela 31

adesão de seus cidadãos a uns princípios recolhidos em uma Constituição.

 Hobsbawm esclarece que pouco é dito a respeito do que constitui "um povo". Segundo o autor, "não há uma 32

conexão lógica entre o corpo de cidadãos de um Estado territorial, por uma parte, e a identificação de uma 
"nação" em bases linguísticas, étnicas ou em outras com características que permitam o reconhecimento coletivo 
do pertencimento de grupo" (HOBSBAWM, 1990, p. 32).
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utilizaram e utilizam classificações para nomear o outro e, em muitos casos, para justificar os 

conflitos com outros povos. 

Hobsbawm (1995, p. 22), em outro trabalho, denominado A Era dos Extremos, 

afirma que "durante o século XX as guerras têm sido, cada vez mais, travadas contra a 

economia e a infra-estrutura de Estados e contra suas populações civis”. Dentre os principais 

conflitos históricos do século XX, o período de 31 anos das guerras mundiais marcou a época 

e esteve relacionado diretamente a grandes fluxos migratórios. Para Hobsbawm (1995), três 

aspectos indicam diferenças qualitativas entre o início e o final do século. A primeira delas, o 

mundo deixara de ser eurocêntrico com o fortalecimento de outras nações fora do continente 

europeu. Embora o autor deixe claro que o grupo dos países que tiveram um forte 

desempenho da industrialização do século XIX "continuava sendo, de longe, a maior 

concentração de riqueza e poder económico e científico-tecnológico do globo... [...] No fim 

do século isso ainda compensava fartamente a desindustrialização e a mudança da produção 

para outros continentes" (HOBSBAWM, 1995, p. 23). A segunda transformação mais 

siginificativa, especificamente em questões econômicas, "o globo é agora a unidade 

operacional básica, e unidades mais velhas como as "economias nacionais", definidas pelas 

políticas de Estados territoriais, estão reduzidas a complicações das atividades transnacionais" 

(Idem). Hobsbawm destaca que além das transformações das atividades econômicas, técnicas 

e as operações da ciência, o período propiciou mudanças importantes nos aspectos da vida 

privada, "sobretudo devido à inimaginável aceleração das comunicações e dos transportes". O 

autor, ainda, reforça que "talvez a característica mais impressionante do fim do século xx seja 

a tensão entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade 

conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se 

acomodarem a ele" (Idem). Por fim, a terceira transformação, Hobsbawm identifica na 

"desintegração de velhos padrões de relacionamento social humano, e com ela, aliás, a quebra 

dos elos entre as gerações, quer dizer, entre passado e presente" (Idem).  

Interessa-nos perceber tanto as transformações na âmbito particular quanto no 

coletivo e, neste sentido, as guerras mundiais foram ações globais que impactaram toda 

humanidade. Segundo Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes 

potências e quase todos os Estados europeus, bem como as colônias das potências imperiais. 
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Dados recolhidos pelo autor apontam para mais de 1 milhão de pessoas mortas em combate. 

Número bastante superior a maior guerra internacional documentada do século XIX entre 

Prússia, Alemanha e França, com talvez 150 mil pessoas mortas, observa Hobsbawm. Já a 

Segunda Guerra Mundial ampliou a escala de horror com perdas incalculáveis de civis e 

militares, além da expulsão compulsória em escala astronômica de pessoas ao próprio 

território. Hobsbawm ressalta que foi preciso inventar novas palavras para identificar as ações 

daquele período, dentre elas, os sem Estado (apátrida) e genocídio. 

Segundo o autor (HOBSBAWM, 1995, p. 56), "a Primeira Guerra Mundial e a 

Revolução Russa forçaram milhões de pessoas a se deslocarem como refugiados, ou por 

compulsórias trocas de população entre Estados, que equivaliam à mesma coisa". Hobsbawm 

complementa, em uma estimativa por cima, que os anos 1914 a 1922 geraram entre 4 e 5 

milhões de refugiados. Estima-se que ao final da Segunda Guerra Mundial havia 40,5 milhões 

de pessoas desenraizadas na Europa, além dos cerca de 13 milhões de alemães expulsos das 

partes da Alemanha ocupada. O autor evidencia, ainda, que  

não havia refugiados apenas na Europa. A descolonização da Índia em 1947 
criou 15 milhões deles, obrigados a cruzar as novas fronteiras entre a Índia e 
o Paquistão (nas duas direções), sem contar os 2 milhões mortos na guerra 
civil que se seguiu. A Guerra da Coréia, outro subproduto da Segunda Guerra 
Mundial, produziu talvez 5 milhões de coreanos deslocados. Após o 
estabelecimento de Israel ainda outro dos efeitos da guerra cerca de 1,3 
milhão de palestinos foram registrados na Agência de Socorro e Trabalho das 
Nações Unidas (uNRwA); do outro lado, em inícios da década de 1960, 1,2 
milhão de judeus haviam migrado para Israel, a maioria deles também 
refugiados. Em resumo, a catástrofe humana desencadeada pela Segunda 
Guerra Mundial é quase certamente a maior na história humana. O aspecto 
não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu a viver 
num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram 
experiências do dia a dia que não mais notamos (HOBSBAWM, 1995, p. 
57). 

É importante salientar que o grande fluxo migratório associado à aceleração da 

comunicação no círculo privado, como apontado por Hobsbawm (1995), possibilitou a 

construção de um repertório de imagens desses acontecimentos, assim como a construção 

semântica, histórico e imagética em torno dos migrantes e refugiados, ou seja, uma semântica 

visual à pessoa que se desloca. Além disso, também diz respeito ao período, especificamente 

ao final da Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), 

sucessora da Liga das Nações, a qual "foi de fato estabelecida como parte do acordo de paz e 
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revelou-se um quase total fracasso, a não ser como uma instituição para coleta de 

estatísticas" (HOBSBAWM, 1995, p. 40). Interessa-nos realçar, a partir da ONU, a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados – Convenção de 1951, 

convocada em Genebra em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954. A 

convenção estabelecia status jurídico e uma codificação dos direitos dos refugiados a nível 

internacional, além de estipular padrões básicos de tratamento, sem, no entanto, impor limites 

para os Estados. A proposta foi, em grande medida, elaborada para assegurar a proteção do 

grande número de deslocados europeus da Segunda Guerra Mundial, por isso estava restrita à 

eventos ocorridos antes de 1° de janeiro de 1951. Posteriormente, um Protocolo relativo ao 

Estatuto dos Refugiados e promulgado em 16 de dezembro de 1966, eliminava o limite de 

datas e de espaço geográfico da Convenção de 1951, além da solicitação de ratificação do 

Protocolo pelos países signatários. No mesmo período, em dezembro de 1951, foi criada OIM 

(Organização Internacional para as Imigrações), inicialmente denominada como Comitê 

Intergovernamental Provisório para o Movimento dos Migrantes (PICMME) , com intuito de 33

atender às necessidades, sobretudo dos países vencedores, os quais se encontravam 

desalojados e carente de novos locais para viver e trabalhar. 

Todos esses instrumentos internacionais – convenções, protocolos e declarações – 

são dependentes da ratificação de cada país, alterando assim, a tipificação do migrante para 

categoria jurídica de refugiado. Nesta acepção, não está incluído, a priori, o migrante que não 

esteja nos critérios estabelecidos por alguma convenção e ratificado pelo país receptor, que o 

identifiquem como refugiado, nem mesmo o direito à cidadania e ao próprio direito de 

deslocamento – ir e vir. Assim sendo, cada país estabelece ou procura estabelecer, um certo 

controle dos deslocamentos humanos através de políticas migratórias com controle, inclusive, 

de refugiados. Estas políticas estabelecem acordos entre países e adesão a protocolos 

internacionais, definindo o migrante que é desejado ou não ao país. Esse controle das 

migrações através de política tem relação com a própria criação dos Estados-Nação e com 

outros interesses políticos e econômicos, como, assegurar taxa de natalidade em países como 

baixa taxa de natalidade, mão de obra para reconstrução das nações após a guerra e depois 

mão de obra para países com baixa percentual de jovens, etc. 

 International Organization for Migration (IOM). Disponível em: <http://www.iom.int/es/historia>. Acesso em: 33

10.jan.17.

http://www.iom.int/es/historia


�58

Alves e Jarochinski (2016), em um estudo sobre o tratamento dos fluxos migratórios 

no âmbito da ONU, discorrem  sobre a criação de instrumentos (e suas contradições) 

internacionais para a formulação de um direito internacional. Segundo os autores, o primeiro 

material a discorrer sobre o tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

(DUDH), onde se atesta o direito de se movimentar pelo mundo, ou seja, a saída do território 

de origem. Entretanto, o mesmo documento não determina nada sobre a possibilidade de 

residir em outra localidade. Nesta situação, o migrante fica sujeito à autoridade do Estado, a 

que se destina, para o ingresso e permanência do país. Os autores ainda pontuam que a 

soberania estatal não é tão absoluta pois um dos artigos da DUDU traz menção específica ao 

direito de asilo, concedendo "à pessoa a possibilidade de procurar e de gozar de proteção em 

outro país" (ALVES; JAROCHINSKI, 2016, p. 835). Percebemos aqui uma diferenciação dos 

que podem ou não migrar e dos que terão ou não direitos preservados pelo Estado na 

migração. 

Os autores também relatam outros documentos internacionais concernentes aos 

Direitos Humanos no cenário internacional , mas interessa-nos destacar o tratamento dado à 34

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores. Criada em 

1990, o instrumento enuncia "a proteção de todos os trabalhadores migrantes e de seus 

familiares de toda forma de discriminação que possam vir a ser vítimas. [...] … a Convenção 

também contempla o imigrante em situação irregular, tentando conceder-lhe um mínimo de 

Direitos, além de buscar retirá-lo dessa situação" (ALVES; JAROCHINSKI, 2016, p. 837). 

Contudo, a maior parte dos países, sobretudo os denominados desenvolvidos e presentes no 

conselho da ONU, não assinaram a Convenção, impossibilitando assim, um patamar jurídico 

mínimo para a figura do migrante transnacional. Segundo Alves e Jarochinski (2016, p. 

839-0), "a convenção possui uma das mais baixas taxas de ratificação por Estados-membros 

da ONU, os principais de destino recusaram-se a ratificar, e o Brasil está incluído no grupo". 

Podemos observar que neste pequeno preâmbulo histórico das migrações do século 

XX para adentrarmos ao XXI, que os grandes fluxos de deslocados ocorreram por ações 

 Dentre os vários documentos criados após a DUDH, os autores relatam o Pacto Internacional dos Direitos 34

Civis e Políticos de 1966 (traz o debate da temática da participação política e das garantias dos imigrantes contra 
a sua expulsão); a Convenção de Viena de 1963 (referente a relações consulares, determinando que todo 
indivíduo possui o direito a uma representação diplomática); Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu Protocolo 
de 1967 (instrumento jurídico que define os requisitos legais para a concessão do status de refugiado)
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humanas e estão diretamente relacionados aos interesses expansivos, sobretudo de ordem 

econômica e política, dos Estados-Nação. Para tanto, órgãos internacionais foram criados com 

intuito de controlar os conflitos entre as nações, o comércio transnacional, o direito 

internacional dos deslocamentos humanos, dentre outras funções. Também ressaltamos a 

grande produção e circulação de imagens dos fluxos migratórios e de uma relacionados aos 

deslocamentos humanos, assim como a criação de políticas migratórias próprias em cada 

nação. Destaca-se também a ampliação de termos relacionados aos deslocamentos humanos – 

migrantes, migrantes de passagem, apátridas, refugiados, reassentados, etc. –, bem como os 

direitos e a imagem associados a cada categoria. Ademais, o grande fluxo migratório do 

período impactou no desenvolvimento de diversos países, inclusive o Brasil. Entretanto, 

Lesser (2015, p. 240-1) destaca, no caso brasileiro, a seletividade das políticas migratórias 

implementadas no período do pós-guerra, ou seja, uma seletividade relacionada às origens 

nacionais europeias,  

não foi diferente da verificada nos sessenta anos anteriores à guerra. Uma 
política adotada em 1948 determinou que a concessão de vistos se 
restringiria aos imigrantes com "boa saúde, boa conduta, sem antecedentes 
criminais, que nunca houvesse praticados atos contra a segurança nacional e 
que se encaixasse bem na composição étnica da população brasileira ". Essa 35

política continuou em vigor até cerca de 1960 e abriu espaço para a aceitação 
de trabalhadores não especializados, mas de origens étnicas "aceitáveis"” 
proibindo todos os demais grupos, com exceções individuais para os que 
fossem definidos como economicamente úteis. Em outras palavras, mesmo 
com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das Forças 
Aliadas e suas afirmativas de ser uma "democracia racial", a esfera da 
imigração manteve, no período pós-guerra, as diretrizes da época anterior. 

Diretrizes da época anterior ao qual se refere o autor, são as diretrizes que – oriundas 

do século XVIII – constituíam a política imigratória com vistas à construção de uma 

identidade nacional. Tais diretrizes, segundo Lesser (2015, p. 20), apresentam claramente 

"padrões que se repetem por todas as Américas", bem como "a imigração e seus efeitos são 

bem semelhantes, quer no caso da migração em massa para São Paulo ou da migração mínima 

para a Bahia". O cerne da questão é a criação de um Estado-Nação a partir da elaboração de 

uma identidade nacional idealizada pelas elites e 'negociada' com os fluxos migratórios. Aqui, 

o conceito de Nação relaciona-se à construção de uma unidade nacional fundada em uma 

história comum, isto é, em uma cultura comum, a partir da qual são constituídos os símbolos 

 referência à obra: Paulo, Aqui também é Portugal: a colônia portuguesa do Brasil e o salazarismo, p. 143-4.35
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étnicos (em grande parte de natureza etnocêntrica) e linguísticos. 

Hobsbawm (1990) relata que o nacionalismo étnico recebeu reforços mais ou menos 

na segunda metade do século XIX, em grande medida através da crescente e maciça migração 

geográfica e da transformação da "raça" em conceito central para as ciências sociais naquele 

século. Neste momento, segundo Hobsbawm (1990, p. 131),  

a velha e estabelecida divisão da humanidade em algumas poucas "raças" 
que se diferenciavam pela cor da pele passou a ser elaborada agora em um 
conjunto de diferenciações "raciais" que separavam pessoas que tinham 
aproximadamente a mesma pele clara, como "arianos" e "semitas" ou, entre 
os "arianos", os nórdicos, os alpinos e os mediterrâneos. Por outro lado, o 
evolucionismo darwinista, suplementado pelo que seria depois conhecido 
como genética, alimentou o racismo com aquilo que parecia ser um conjunto 
poderoso de razões "científicas" para afastar ou mesmo, como aconteceu de 
fato, expulsar e assassinar estranhos.  

Neste sentido, "os liames entre o racismo e o nacionalismos são óbvios", relata 

Hobsbawm (1990, p. 132), onde a prática de utilizar os termos "raça" e "nação" como 

sinônimos possíveis, generalizou de modo inexato o caráter "racial/nacional". Para o autor, o 

crescimento rápido do nacionalismo, ou, em outras palavras, de novas formas de invenção de 

comunidades reais ou "imaginárias", no final do século XVIII e início do XIX, se deve tanto 

aos fatos políticos quanto sociais, isso "sem mencionar uma situação internacional que 

fornecia abundantes desculpas para pendurar manifestos de hostilidade a estrangeiros" (Idem).    

Seyferth, em seu artigo "A imigração no Brasil: comentários sobre a contribuição das 

Ciências Sociais" (1996), traz a discussão da nacionalidade para contexto brasileiro a partir de 

um levantamento teórico concernente às Ciências Sociais, em especial à Antropologia, 

surgidos no século XX. Inicialmente, a autora pontua a existência de estudos de diferentes 

abordagens do conhecimento ao tema da imigração no Brasil a partir da segunda metade do 

século XIX, entretanto, os trabalhos estavam relacionados, especificamente, a grupos que se 

interessavam pelas práticas de colonização estrangeira. 

A autora relata duas publicações de Emílio Willems , da década de 1940, que 36

contribuíram para consolidar a tradição analítica nas teorias de assimilação e da aculturação. 

Antes destes trabalhos, segundo Seyferth (1996, p. 8), o pensamento social brasileiro remetia 

 WILLEMS, E. Assimilação e populações marginais no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1940. 36

_________.  A aculturação dos alemães no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1946.
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a imigração a "um ponto de vista nacionalista, quase sempre de forma pontual, ou voltados 

para o "problema" da assimilação dos alienígenas", onde "as "influências" [dos imigrantes] 

são bem-vindas desde que não ameacem a formação nacional de base lusitana". Seyferth 

esclarece que os autores não assumiram uma posição contrária à imigração, "mas trataram do 

assunto baseados em uma noção restrita de assimilação, visualizada como processo de 

abrasileiramento" (Idem). Uma noção que teve repercussão na política migratória, 

influenciando os rumos da campanha de nacionalização no Estado Novo, o que para Lesser 

(2015, p. 28) caracteriza a relação entre imigração e identidade nacional no Brasil. Segundo o 

autor, "intelectuais, políticos, assim como lideranças culturais e econômicas, viam (e ainda 

veem) os imigrantes como agentes do aperfeiçoamento de uma nação imperfeita, conspurcada 

pela história do colonialismo português e pela escravidão africana". 

2.2 Migrações transnacionais contemporâneas  

Cotidianamente midiatizado, os fluxos migratórios contemporâneos atingiram uma 

escala de visibilidade global, tanto pelos valores numéricos quanto pelas condições dos 

deslocados. Dados do relatório anual "Tendências Globais " do Alto Comissariado das 37

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), no ano de 2015, apontaram para o nível recorde 

de deslocamentos forçados de pessoas por guerras, conflitos e perseguições. A tendência de 

crescimento, 10% se comparado ao ano anterior, aponta para um total de 65,3 milhões de  

refugiados no mundo. Deste total, aproximadamente 54% estão circunscritos a três países: a 

Síria (com 4,9 milhões de refugiados), o Afeganistão (com 2,7 milhões) e a Somália (com 1,1 

milhão), ao mesmo tempo que países fronteiriços a eles, configuram-se como os principais 

receptores de refugiados: Turquia (com 2,5 milhões), Paquistão (com 1,6 milhão), Líbano 

(com 1,1 milhão), Irã (com 979,400) e Etiópia (com 736,100). Segundo a ACNUR , 40,8 38

milhões de deslocados continuam dentro de seus países. A tendência de crescimento, 

originada em 2011, já ultrapassou os 60 milhões de refugiados no mundo .  39

 UNHCR - Global Trends. Forced displacement in 2015. Disponível em: http://www.unhcr.org/576408cd7#_ga 37

= 1.264245711.175208911.1485607842> Acesso em: 10.jan.2017.

 Idem.38

 UNHCR - Mid-Year Trends 2015. Disponível em: http://www.unhcr.org/56701b969.html. Acesso em: 30.nov.39

2016

http://www.unhcr.org/576408cd7%23_ga=1.264245711.175208911.1485607842
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No que se refere aos migrantes que não contam com o estatuto de refugiados, estima-

se que o número  total de já tenha ultrapassado os 244 milhões, em um acréscimo de 41% em 40

comparação aos anos 2000 . Em relação ao total de migrantes transnacionais, 104 milhões 41

(43%) nasceram na Ásia; seguidos pela Europa, com 62 milhões (25%); América Latina e 

Caribe com 37 milhões (15%); e África, com 34 milhões (14%). Ainda, segundo o relatório, o 

fluxo migratório entre 2000 e 2015 contribui para 42% do crescimento da população na 

América do Norte e para 32%, na Oceania. Na Europa, o tamanho da população teria 

diminuído entre 2000 e 2015 em função da ausência de migração líquida positiva. 

Lembramos que a representatividade numérica das comunidades migrantes é relativa 

à população da cada país e, frente ao dados quantitativos de aumento de migrantes 

transnacionais nas sociedades contemporâneas, há que se dimensionar uma compreensão 

qualitativa das diferentes pautas migratórias. Deste modo, concordamos com Cogo e Badet 

(2013, p. 30) onde "não é possível associar as migrações uma única causa, nem homogeneizar 

os fluxos migratórios, mas é necessário analisar os diferentes fluxos, perfis e realidades 

migratórias, as diversas causas e motivações econômicas, políticas e sociais que a elas se 

associam". Neste contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se 

apresentam como “espaços relevantes de construção e circulação de imaginários e de agendas 

relacionados às disputas de cidadania nos âmbitos socioeconômicos, político e 

cultural” (COGO, 2010, p. 83).  

Soma-se aos diversos fatores que compõem os fluxos migratórios internacionais, os 

movimentos internos de cada país. Dados do PNAD 2009 apontam para uma indefinição e 

uma maior complexidade das migrações internas no território brasileiro, em um 

comportamento diferente do que se podia verificar em décadas ou quinquênios anteriores 

(BAENINGER, 2012). Neste sentido, segundo Baeninger (2012, p. 04) acredita-se que à 

“medida em que os espaços nacionais se conectam aos espaços globais – via mobilidade do 

capital – as migrações internas redefinem seus significados no contexto nacional e nas demais 

escalas regionais e locais”. 

 Os dados oficiais produzidos sobre migrações, em geral, não consideram migrantes que não contam com 40

regularização jurídica.

 International migration report, 2015. Disponível em: http://www.un.org/en/development/desa/population/ 41

migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf . Acesso em: 30.nov.2016.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
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Aos nos referimos à mobilidade de capital, leia-se, globalização, concordamos que é 

preciso entender as ações desta política econômica nos deslocamentos espaciais da população. 

“Além disso, as migrações, as fronteiras permeáveis e as viagens falam, em seus 

estranhamentos, daquilo que a globalização tem de fratura e segregação”, ressalta García 

Canclini (2003, p. 09). Para o autor, a globalização se apresenta como objeto fugidio e não 

trabalhável, descrita por meio de narrações e metáforas, sendo necessário a análise a partir “de 

uma perspectiva socioantropológica da cultura, tanto as estatísticas e os textos conceituais 

como as narrativas e imagens que tentam nomear seus desígnios. [...] É nos relatos e imagens 

que aparece o que a globalização tem de utopia e o que ela não pode integrar” (Idem, p. 09 

13). Uma globalização imaginada por muitos e concretizada por poucos. 

Segundo o pesquisador canadense George Martine (2005), a partir do trabalho da 

Comissión Económica para América Latina Cepal, o processo de globalização é parcial e 

inacabado, repercutindo diretamente nas migrações internacionais. Em seu estudo, o 

pesquisador destaca as discrepâncias do discurso liberalizante dos países desenvolvidos frente 

à realidade protecionista das políticas praticadas por eles. Elabora-se a ilusão que os países 

soberanos são parceiros igualitários nas transações comerciais. Cria-se a compreensão que o 

lugar do ser humano é o mundo. Neste sentido,  

o horizonte do migrante não se restringe à cidade mais próxima, nem à 
capital do estado ou do país. Seu horizonte é o mundo vislumbrado no 
cinema, na televisão, na comunicação entre parentes e amigos. O migrante 
vive num mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda parâmetros 
diariamente, ostenta luxos, esbanja informações, estimula consumos, gera 
sonhos e, finalmente, cria expectativas de uma vida melhor (MARTINE, 
2005, p. 03). 

Martine (2005) destaca algumas das contribuições das migrações, tais como: a 

possibilidade de uma mobilidade social entre os imigrantes e entre os moradores da cidade 

receptora uma vez que os imigrantes contribuem para preencher lacunas demográficas e 

laborais; dinamismo econômico no país de origem a partir das remessas para as famílias; 

recebimento de uma grande quantidade de recursos humanos qualificados e que expandem a 

base de consumidores e de contribuintes (impostos) no país receptor. O autor também pondera 

sobre alguns impactos sociais dos movimentos migratórios, ressaltando que poderiam ser 

amenizados a partir de políticas públicas. Dentre eles, está a seletividade de grupos 

migratórios, ou seja, a classificação entre “desejáveis” e “indesejáveis”; o aumento, em alguns 
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casos, de racismo e xenofobia; a dificuldade de comunicação e adaptação de alguns 

imigrantes, bem como o fator de risco no deslocamento, especialmente, para idosos e 

crianças. 

Para tanto, faz-se necessário desvelar as implicações evidentes, implícitas e nem 

sempre problematizadas da globalização sobre as migrações internacionais, partindo do 

pressuposto que o deslocamento espacial faz parte das estratégias de sobrevivência e de 

mobilidade social da população.Neste sentido, além das informações macroeconômicas ou da 

política dita mundial, é preciso correlacionar esses dados ao local, ao circunscrito de cada 

país, isto é, reconstruir os debates entre o global e o local. Entender que os fluxos migratórios 

são diversos e com especificidades próprias. Compreender que o fenômeno migratório se 

apresenta em um “fato social total” (SEYFERTH, apud. SAYAD, 1998, p. 16), onde a dupla 

dimensão constituinte deste fato social, emigração e imigração, estão ligadas a “ordens 

nacionais” relacionadas entre si. O que se “permite refletir sobre os múltiplos interesses 

envolvendo as políticas migratórias nos dois extremos do contínuo” (SEYFERTH, 1996, p. 

24). 

No âmbito brasileiro, o quadro de migrantes transnacionais representa um percentual 

da população brasileira bem menor que a percepção do senso comum. Segundo os dados da 

Polícia Federal , atualizados em março de 2015, o percentual de migrantes internacionais  42

representam menos de 1% da população nacional, distanciando-se do percentual verificado 

em outros países do continente: Argentina (4,81%); Uruguai (2,09%); Chile (2,62%), Estados 

Unidos (14,49%) e Canadá (21,80%) . A título de comparação ao período histórico das 43

migrações transnacionais subsidiadas para o Brasil, Baeninger (2012, p. 17) relata que "a 

população estrangeira representava cerca de 3% da população brasileira em 1872 chegando no 

seu ponto máximo entre 1890-1899, representando 6%".  

Dados compilados por Uebel (2015), a partir das informações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério do Trabalho e Emprego e do Departamento 

da Polícia Federal, o Brasil contava com  1,9 milhão de imigrantes no período que 

 O panorama da imigração no Brasil. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/o-panorama-da-42

imigracao-no-brasil/. Acesso em: 10.jan.17.

 International migration report, 2015. Disponível em: http://www.un.org/en/development/desa/population/ 43

migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf . Acesso em: 30.nov.2016.
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compreende os anos de 2007 a 2014, o que representaria menos de 1% da população 

brasileira. Ainda, de acordo com os dados levantados pelo autor (UEBEL, 2015, p. 3), no 

mesmo período, os dez maiores grupos migratórios direcionados ao Brasil procediam dos 

seguintes países: Portugal (323.468 mil), Estados Unidos (163.582 mil), Japão (157.390 mil), 

Bolívia (112.969 mil), Itália (111.828 mil), Espanha (97.406 mil), Argentina (80.356 mil), 

China (68.190 mil), Paraguai (67.868 mil) e Alemanha (61.814 mil).  

Em relação aos refugiados, o Brasil registrou também um crescimento significativo. 

embora, numericamente, a somatória das 79 nacionalidades dos 8.863 mil refugiados 

reconhecidos  no país seja bastante inferior a outros tipos de fluxos migratórios . O Brasil 44 45

registrou  crescimento ainda das solicitações de refúgio, o que é indicativo de uma lentidão 

nos processos de validação do status de refugiados aos solicitantes de refúgio, dificultando 

sua regularização como migrantes transnacionais .  46

No caso brasileiro, temos, de um lado, o país como signatário dos principais tratados 

internacionais de direitos humanos a partir da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o 

Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo de 1967, seguidos da promulgação, em julho de 

1997, da lei de refúgio n° 9.474/97. Nesta lei, o país adota a definição ampliada de refugiado 

estabelecida na Declaração de Cartagena de 1984, que considera a "violação generalizada de 

direitos humanos" como uma das causas de reconhecimento da condição de refugiado. 

Posteriormente, em maio de 2002, o país ratificou a Convenção das Nações Unidas de 1954 

sobre o Estatuto dos Apátridas e, em outubro de 2007, iniciou seu processo de adesão à 

Convenção da ONU de 1961 para Redução dos Casos de Apatridia .  47

Por outro lado, o país convive com uma lei (Lei nº 6.815, de 19/8/1980) denominada 

de "Estatuto do Estrangeiro" que regula a condição migratória no país, identificando o 

 Ministério da Justiça. CONARE - Sistema de Refúgio brasileiro. Desafio e perspectivas. Disponível em: http://44

www.acnur.org/fi leadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatist icas/
Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016. Acesso em: 15.jan.2017.

 Do total de refugiados, 28,2% são mulheres e os principais grupos nacionais são representados pela Síria 45

(2.298), Angola (1.420), Colômbia (1.100), República Democrática do Congo (968) e Palestina (376)

 Estima-se que, entre 2010 e 2015, o crescimento foi mais de 2.868% – saltando de 966 solicitações em 2010 46

para 28.670 em 2015.

 UNHCR | ACNUR - Agência da ONU para Refugiados. Dados sobre refúgio no Brasil – balanço até abril de 47

2016. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/> 
Acesso em: 15.jan.2017.

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016
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migrante como ameaça nacional. Legado do regime militar, a lei ainda  vigente  no país, 48

"garante ao Estado a possibilidade de discriminar, punir ou ejetar, de distintas formas, 

qualquer estrangeiro que o Poder Executivo considerar como uma ameaça. Além de arbitrária, 

a lei da ditadura é obsoleta" (VENTURA; ILLES, 2012). 

Contudo, é importante problematizar as diferentes estatísticas, compreendendo a 

variação interpretativa de seus dados e de que se tratam de casos estritamente registrados, o 

que não abarca neste contingente, os não documentados. Assim sendo, os dados oficiais não 

revelam a real magnitude da migração transnacional. Ademais, ressaltamos novamente a 

complexidade dos fluxos migratórios, não restrito somente aos fatores econômicos 

(BAENINGER, 2012; COGO e BADET, 2013), mas a outras dimensões – culturais, política e 

social, por exemplo –,  além do próprio processo de escolha ao nível individual.  

Historicamente, o Estado de São Paulo e a capital paulista configuram-se como 

destino prioritário de grande parte dos fluxos migratórios internos e externos (BAENINGER, 

2012). Contemporaneamente, devido em partes à pujança industrial e à concentração da 

produção econômica nacional no Estado e na capital paulista, São Paulo destaca-se como um 

dos principais receptores dos fluxos migratórios. Entretanto, apesar da importância histórica 

dos fluxos migratórios na constituição da própria capital paulista , a chegada imigrantes 49

internacionais à capital evidencia o despreparo do Estado, em suas três instâncias , na 50

recepção destes imigrantes. Um dos casos emblemáticos foi a chegada, a partir de 2011, da 

imigrantes haitianos, evidenciando os problemas da política migratória nacional e as atitudes  

discriminatórias de muitos brasileiros em relação aos imigrantes .Embora a quantidade de 51

imigrantes haitianos fosse significativamente menor em relação aos principais fluxos 

migratórios no período, ficou evidente a ausência de um espaço de acolhida para os 

imigrantes na capital paulista. Contudo, frente à situação emergencial, a prefeitura da cidade 

 No dia 06/12/2016 a Câmara dos Deputados aprovou a nova Lei de Migração (PL 2516/15), que substituirá o 48

Estatuto do Imigrante de 1980. A Lei volta para aprovação do Senado e, se aprovada, para sanção presidencial.

Estima-se que mais da metade dos imigrantes residentes no Brasil, estão na cidade de São Paulo. Disponível 49

eem: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/01/23/sao-paulo-tem-mais-da-metade-dos-
imigrantes-em-situacao-regular-do-pais.htm>. Acesso em: 20.fev.2017.

 Municipal, Estadual e Federal.50

 Na cidade de São Paulo, o fluxo de imigrantes haitianos intensificou-se em abril de 2014, após o Governo do 51

Acre, justificando falta de  apoio por parte do Ministério da Justiça, decidir colocar os imigrantes em ônibus e 
mandá-los para a capital paulista (OLIVEIRA, 2015).

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/01/23/sao-paulo-tem-mais-da-metade-dos-imigrantes-em-situacao-regular-do-pais.htm
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com apoio da Missão Paz  participaram da construção do Abrigo Emergencial da Prefeitura 52

de São Paulo . A estrutura funcionou por 110 dias , atendendo ao todo, 2.349 migrantes de 53 54

20 nacionalidades diferentes. O Abrigo Emergencial encerrou as atividades na abertura do 

primeiro Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes da cidade de São Paulo (CRAI-SP). 

O último espaço de acolhida ao imigrantes, instalado na cidade de São Paulo mas de âmbito 

Estadual, foi a Hospedaria dos Imigrantes  na Mooca, que deixou de funcionar na década de 55

1970. 

Atualmente, a Prefeitura de São Paulo conta com duas unidades do CRAI – Centros 

de Acolhida Boa Vista e Pari) – que, junto aos espaços conveniados, oferecem mais de 540 

vagas de pernoite especializadas no atendimento a imigrantes e pessoas em situação de 

refúgio. A atuação do CRAI também teve seu escopo de atuação expandido por meio do 

atendimento de demandas específicas dos imigrantes e da oferta de cursos e oficinas. Destaca-

se a parceria com a Defensoria Pública da União para atendimento a imigrantes no local; 

amparo a migrantes detidos no conector do aeroporto de Guarulhos; recepção a imigrantes na 

rodoviária da Barra Funda; promoção de encontros para debater moradia e habitação na 

cidade (SMDHC, 2015). Ressalta-se ainda, com a Coordenação de Políticas para Migrantes  56

e com a Congregação dos Missionários de São Carlos, Scalabrinianos, representados pela 

 Entidade ligada à Igreja Católica que atua na recepção e apoio a imigrantes recém-chegados à cidade desde a 52

década de 1940. 

 Coordenação de Políticas para Migrantes /SMDHC - Relatório final. Abrigo Emergencial PMSP. Disponível 53

em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Relatorio%20Final%20Abrigo
% 20Emergencial.pdf>. Acesso em: 15.jan.2017.

 O funcionamento do Abrigo Emergencial, inciado no dia 8 de maio de 2014, envolveu a Subprefeitura da Sé e 54

as Secretarias Municipais de Governo (SGM), Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE), 
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que, por meio de 
sua Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig), gerenciou a estrutura. A equipe da Missão Paz ofereceu, 
e segue oferecendo, assistência e intermediação trabalhista para as pessoas migrantes. O local contava com 150 
leitos fixos, divididos em três quartos e um galpão, mas chegou a atender 357 pessoas em sua noite mais 
movimentada (Idem). 

 Atual Museu da Imigração do Estado de São Paulo.55

 Apenas na unidade Bela Vista, 2.231 atendimentos foram realizados de 73 nacionalidades diferentes, no 56

período de novembro de 2015 a novembro de 2015. No mesmo período, 478 migrantes de 47 nacionalidades 
diferentes foram acolhidas pela unidade, permanecendo em média na casa, 81 dias (SMDHC, 2015).

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Relatorio%2520Final%2520Abrigo%2520Emergencial.pdf
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Missão  Paz, a produção e difusão de dados estatísticos sobre o atendimento de parte da 57

população imigrante  no âmbito municipal.     

2.3 Visibilidades midiáticas das migrações transnacionais contemporâneas 

Presença constante nosso cotidiano e praticamente inerente ao processo de 

sociabilidade contemporâneo, é impossível escapar à presença e à representação da mídia, 

relata Silverstone (2011). Para o autor, "passamos a depender da mídia, tanto impressa como 

eletrônica, para fins de entretenimento e informação, de conforto e segurança, para ver algum 

sentido nas continuidades da experiência" (SILVERSTONE, 2011, p. 11). Nesta perspectiva, 

nossos sentidos e significações são construídos no embate com os significados oferecidos e 

produzidos pelas vários materiais midiáticos que inundam nossa vida cotidiana, pois  

é no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela 
filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações 
singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referência para a condição da 
vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum. [...] A mídia 
nos deu palavras para dizer, as ideias para exprimir, não como uma força 
desencarnada operando contra nós enquanto nos ocupamos com nossos 
afazeres diários, mas como parte de uma realidade de que participamos, que 
dividimos e que sustentamos diariamente por meio de nossa fala diária, de 
nossas interações diárias. [...] A mídia depende do senso comum. Ela o 
reproduz, recorre a ele, mas também o explora e distorce. Com efeito, sua 
falta de singularidade fornece o material para as controvérsias e os 
assombros diários, quando somos forçados – em grande medida pela mídia e, 
cada vez mais, talvez apenas pela mídia – a ver, a encarar os sensos comuns 
e as culturas comuns dos outros. [...] Além disso, é pelo senso comum que 
nos tornamos aptos, se é que de fato nos tornamos, a partilhar nossas vidas 
uns com os outros e distingui-las umas das outras (SILVERSTONE, 2011, p. 
20-1). 

Tal constatação não significa um poder desmedido do sistema midiático ou ausência 

de agência do receptor, uma vez que compete ao próprio consumidor do sistema midiático um 

processo ativo de ressignificação da mensagem. Em função disso, a compreensão da mídia 

deve estar inserida no que Silverstone (2011) denomina de “textura geral da experiência”. 

 No ano de 2015, 6.929 imigrantes de 67 nacionalidades diferentes. Dentre os atendimentos, destacam-se os 57

procedentes do Haiti (3.895 pessoas), Bolívia (1.011), Peru (435), Paraguai (299), República Democrática do 
Congo, Colômbia (194), Angola (182) e Síria (85). Na Casa do Imigrante (espaço de morada temporária da 
Missão Paz), foram 998 atendimentos, sendo o principal motivo de saída destes imigrantes do país de origem, o 
refúgio político (58%), seguidos do refúgio religioso (18%) e trabalho (14%). Destacam-se os imigrantes 
contratados com o apoio da Missão Paz, no eixo trabalho, com 1.488 contratações no período. O espaço da 
Missão Paz também é utilizado para confraternizações e festividades de diferentes nacionalidades. Missão Paz. 
R e l a t ó r i o 2 0 1 5 . D i s p o n í v e l e m : < h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / s p r e a d s h e e t s / d /
1k7lLJGAa2sODg4hFqOCAF0X2sQ1JZPd97Wl17wjMAK0/edit#gid=912189750> . Acesso em: 15.jan.2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7lLJGAa2sODg4hFqOCAF0X2sQ1JZPd97Wl17wjMAK0/edit%23gid=912189750


�69

Segundo o autor, devemos partir da concepção de  que a experiência é, de fato, formada, tanto 

em uma estrutura individual quanto social que lhe confere significado. 

A experiência é moldada, ordenada e interrompida. É moldada por atividades 
e experiências prévias. É ordenada de acordo com normas e classificações 
que resistem à prova do tempo e do social. É interrompida pelo inesperado, 
pelo não preparado, pelo incidente, pela catástrofe, por sua própria 
vulnerabilidade, por sua inevitável e trágica falta de coerência. Expressamos 
a experiência em ações e agimos sobre ela. [...] A experiência não se resume 
nem ao senso comum, nem à performance corporal. Tampouco se encerra na 
simples reflexão sobre sua capacidade de ordenar e ser ordenada. Pois, 
borbulhando sob a superfície da experiência, perturbando a tranquilidade se 
fraturando a subjetividade, está o inconsciente (SILVERSTONE, 2011, p. 
28-9). 

O inconsciente é apontado pelo autor como espaço, também, da experiência, 

surgindo na interface do corpo e da psique, refletindo, evidentemente, "no social e nos 

discursos, na fala e nas histórias da vida cotidiana, em que o social está sendo constantemente 

reproduzido" (SILVERSTONE, 2011, p. 30). Neste sentido, segundo o autor, as inter-relações 

dos conteúdos das narrativas da mídia e das narrativas de nossos discursos cotidianos são 

interdependentes que, juntos, possibilitam moldar e avaliar a experiência. A complexidade  

instaura-se pelo entrelaçamento narrativo, do público com o privado, onde, por exemplo, "as 

vidas privadas de figuras públicas tornam-se a matéria da novela diária"  e os "atores que 

representam personagens de novela tornam-se figuras públicas solicitadas a construir uma 

vida privada para consumo público" (SILVERSTONE, 2011, p. 31). Ambos fazem parte da 

mesma textura e aqui, "também nos confrontamos com uma estética e uma ética – uma 

política essencialmente – da vida cotidiana, para as quais a mídia nos fornece, em importante 

grau, tanto os instrumentos como os problemas: os conceitos, categorias e tecnologia para 

construir e defender distâncias; para construir e manter conexões" (SILVERSTONE, 2011, p. 

32). 

No tratamento dado, pela mídia, aos fluxos migratórios não é diferente. É preciso 

investigar as narrativas midiáticas surgidas tanto das narrativas relacionadas à informação 

quanto  ao entretenimento que procuram apresentar um sentido a priori para os 

deslocamentos humanos, valorizando algumas nacionalidades em detrimento de outras. Neste 

sentido, pesquisas sobre mídia, migrações transnacionais e cidadania da qual participamos 

vêm nos possibilitando observar uma visibilidade midiática da migração associada a 

problema, conflito e ameaça, predominando estéticas da espetacularização e do flagrante que 
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parecem guardar uma pretensão narrativa unificadora sobre as experiências migratórias 

(COGO; PASSARO, 2016).  

A hipervisibilidade desta narrativa negativa sobre as migrações transnacionais tem 

proporcionado iniciativas orientadas à problematização desta construção de sentido 

dominante, gerando reflexões e debates entre imigrantes e suas redes, assim como entre 

organizações de apoio às migrações e pesquisadores dedicados à temática. 
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3. VISIBILIDADES DAS MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS EM SÃO PAULO: 

ENTRE A PRODUÇÃO E AS APROPRIAÇÕES DA EXPOSIÇÃO SOMOS TODOS 

IMIGRANTES 

3.1 Trajetória metodológica 

Pensar em conhecimento científico é refletir sobre a complexidade intrínseca que se 

encontra no cerne da ciência, e onde uma ambivalência entre o progresso dos conhecimentos 

científicos corre paralelo ao progresso da ignorância (MORIN, 1990). Para tanto, é preciso 

apontarmos que o conhecimento científico não é neutro e nem reflexo das leis da natureza 

pois traz consigo todo enraizamento cultural, social e histórico das teorias. É necessário 

também que nos posicionemos como observador que se inclui na própria observação, mas de 

forma autocrítica e auto-reflexiva no conhecimento dos sujeitos e objetos da pesquisa. 

Neste sentido, a construção do objeto da pesquisa aqui abordada, exigiu-nos uma 

aproximação e um envolvimento prévios com a temática proposta - as migrações 

transnacionais contemporâneas - e, sobretudo com os sujeitos a serem estudados, ou seja,  os 

migrantes transnacionais na cidade de São Paulo. Para tanto, entre  21 de maio de 2015 e 12 

de fevereiro de 2017, visitamos instituições de acolhida aos imigrantes, participamos de 

cursos, rodas de conversas e outros eventos culturais promovidos e/ou organizados pelos 

imigrantes. Ao todo foram mais de 60 participações diferentes, todas relacionadas diretamente 

à temática das migrações, conforme a sistematização das informações de cada evento na 

planilha disponibilizada em anexo ao final deste trabalho. 

Simultaneamente às observações e participações presenciais nos eventos, buscamos 

convívio sistemático com diversos grupos culturais, organizações e instituições de acolhida no 

âmbito das migrações, além do contato direto com imigrantes, todos intermediados pelo site 

de rede social Facebook. Este contato possibilitou uma compreensão da diversidade de 

nacionalidades presentes, bem como dos diferentes espaços de atuação dos imigrantes na 

cidade de São Paulo. Salientamos também a perspectiva de uma visibilidade midiática dessas 

migrações não percebida em espaços da chamada grande mídia. Não era incomum vermos 

eventos culturais com grande público não serem noticiados pela mídia na cidade de São 

Paulo. Enquanto pesquisador, fui percebendo o quanto a realidade das migrações era 
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desconhecida, ou melhor, invisibilizada para a sociedade. 

Também é importante destacar que as próprias atividades do grupo de pesquisa  a 58

qual participei, propiciou ações diretamente relacionadas à temática estudada. Como exemplo, 

ressaltamos o projeto de criação de uma plataforma digital  para constituição de acervo de  59

mídias digitais produzidas por grupos migratórios de diferentes nacionalidades estabelecidos 

na cidade de São Paulo a partir dos anos 90. O projeto tem colaboração da equipe de 

pesquisadores do PPGCOM ESPM-SP  e do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, 60

com apoio do CNPq. A coleta e registro de materiais no acervo permitiu que  tivéssemos 

contato com o universo das mídias produzidas por migrantes de diversas nacionalidades. 

Frente à complexidade dos eixos teóricos a serem trabalhados, realizamos uma 

pesquisa de caráter qualitativo, adotando uma perspectiva multimetodológica que, através de 

diferentes procedimentos (pesquisa bibliográfica e documental, observação e entrevistas) nos 

possibilitou apreender as várias dimensões do objeto em construção. A pesquisa qualitativa, 

destaca Orozco Gómez (2011, p. 117), "es un proceso de indagación y exploración de un 

objeto, un objeto siempre construido, al cual el investigador va accediendo por medio de 

interpretaciones sucesivas. Es decir, no se conoce de una vez, sino que siempre se está 

conociendo" . Para esse fim, é necessário um envolvimento com o objeto de estudo com 61

intuito de chegar a uma interpretação mais profunda e integral possível (Idem, 2011). 

Três etapas metodológicas compuseram o estudo aqui desenvolvido: 

(1) pesquisa bibliográfica e documental, que teve como objetivo conhecimentos 

acumulados sobre os pilares da problemática, bem como de uma reflexão do desenho teórico-

metodológico que sustentou as dimensões construídas no trabalho de campo. A revisão 

bibliográfica esteve pautada em dois eixos. No primeiro deles, discutimos as questões da 

 Grupo de Pesquisa Interculturalidade, Cidadania, Comunicação e Consumo, coordenado pela Profa. Dra. 58

Denise Cogo. Sediado no PPGCOM-ESPM-SP. Disponível em: <https://grupoic3.wordpress.com>. Acesso em: 
20.jan.2017.

 Plataforma Mídias de Migrantes de São Paulo. Disponível em: <http://midiasdemigrantesdesp.com.br>. 59

Acesso em: 20.jan.2017.

 Idem.60

 "[...] é um processo de indagação e exploração de um objeto, um objeto sempre construído, ao qual o 61

investigador vai procurando interpretações sucessivas. Isto é, não se conhece de uma só vez, mas sempre se está 
conhecendo" (OROZCO-GÓMEZ, 2011, p. 117, tradução nossa).

https://grupoic3.wordpress.com
http://midiasdemigrantesdesp.com.br
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comunicação-consumo, cidadania e visibilidade. No segundo, abordamos a temática das 

migrações transnacionais contemporâneas do ponto de vista de sua contextualização histórica, 

seguida de dados estatísticos sobre a cidade de São Paulo. Neste eixo, também abordamos as 

visibilidades midiáticas destas migrações e as possíveis implicações na cidadania dos 

imigrantes. 

Dentre os documentos coletados e trabalhados nesta pesquisa, constam os relatórios 

institucionais que registram os dados dos fluxos migratórios contemporâneos no Brasil e na 

cidade de São Paulo. Incluímos também outros documentos relacionados ao nosso objeto 

empírico, tais como as imagens que produzimos sobre a exposição e  o material de divulgação 

da mostra produzido pelas mídias (as reportagens em rádio, TV e internet) 

De modo a acompanharmos as diferentes visibilidades públicas dos sujeitos 

envolvidos na exposição, particularmente dos entrevistados nessa pesquisa, procuramos 

perceber, de modo complementar aos procedimentos metodológicos centrais da pesquisa, os 

diferentes enquadramentos midiáticos sobre a temática da exposição fotográfica "Somos 

Todos Imigrantes". Na tabela a seguir, sintetizamos os quarenta (40) materiais midiáticos 

coletados: 

Tabela 01 - Relação dos materiais midiáticos 

Data Meio de 
divulgação

Formato do 
conteúdo

Nome do veículo ou produção

05/11/2015 internet notícia Catraca Livre

05/11/2015 internet notícia Veja SP

05/11/2015 internet reportagem Agência de Notícias Brasil-Árabe

05/11/2015 internet notícia Instituto Pinheiro

05/11/2015 internet notícia Sampa Online

06/11/2015 internet entrevista O Globo

06/11/2015 internet notícia Guia Folha São Paulo

06/11/2015 internet notícia Folha de S. Paulo

06/11/2015 internet notícia Museu da Imagem e do Som - MIS | SP

06/11/2015 internet notícia Instituto da Cultura Árabe

06/11/2015 internet notícia Brazil-Arab News Agency

06/11/2015 internet notícia Portal do Governo do Estado de São Paulo

06/11/2015 internet notícia AMA

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/mis-recebe-programacao-especial-voltada-a-imigracao-e-aos-refugiados/
http://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/mis-imigracao-chico-max/
http://www.anba.com.br/noticia_artes.kmf?cod=21869514
http://www.institutopinheiro.org.br/eventos/somos-todos-imigrantes/?localidade=sao-paulo%23.WJxryRIrKuo
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=75560
http://oglobo.globo.com/sociedade/museu-de-sp-vira-terra-de-imigrantes-no-final-de-semana-17980522
http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/11/1702816-com-palestra-filme-e-exposicao-evento-no-mis-debate-imigracao.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/39867-somos-todos-imigrantes
http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=1984
http://www.icarabe.org/eventos/exposicao-fotografica-somos-todos-imigrantes
http://www2.anba.com.br/noticia/21869518/arts/exhibition-shows-the-faces-of-immigrants/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/mis-tem-evento-especial-que-discute-tematica-da-imigracao-e-refugio/
http://www.amanhecer.org.br/noticias/mis-tem-final-de-semana-especial-que-discute-a-tematica-da-imigracao
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Fonte: elaboração própria 

Em geral, as publicações apresentadas como "notícia" na tabela, expõem apenas 

informações de divulgação da exposição fotográfica. Por outro lado, temos a indicação da 

propagação da exposição em diferentes mídias, as quais não estão, em sua maioria, 

relacionadas diretamente com instituições que colaboram no apoio de grupo migratórios. Já os 

itens "reportagem" e "entrevista" trazem informações associadas aos motivos de realização 

06/11/2015 rádio entrevista CBN-SP

06/11/2015 rádio notícia Jornal Band News

07/11/2015 internet notícia Missão Paz

07/11/2015 televisão reportagem Jornal da Tv Cultura

08/11/2015 internet notícia São Paulo Global

9/11/2015 internet notícia Blog Miguel Imigrante

10/11/2015 internet reportagem Migramundo

14/11/2015 internet reportagem The Economist

29/11/2015 internet notícia Linkdedin

30/11/2015 internet reportagem Pacto Global | Rede Brasil

02/12/2015 internet reportagem Você S/A

03/12/2015 internet reportagem Pacto Global Rede Brasil

03/12/2015 internet notícia UNCHR - ACNUR

05/12/2015 internet notícia Boletim SPM informa

10/12/2015 internet reportagem Jusbrasil

10/12/2015 internet notícia TJSP

10/12/2015 internet notícia PUC - SP

11/12/2015 internet reportagem Livraria Cultura | Revista da Cultura

10/01/2016 internet reportagem Migramundo

11/01/2016 internet notícia
Companhia do Metropolitano de São Paulo - 
Metrô

14/01/2016 televisão reportagem TV Brasil

02/02/2016 internet reportagem FGV Página 22

03/02/2016 internet reportagem Migramundo

23/02/2016 televisão reportagem TV Gazeta

24/02/2016 internet notícia São Paulo São

10/07/2016 internet reportagem Migramundo

03/01/2017 impresso reportagem Revista Caros Amigos

https://www.youtube.com/watch?v=TqcyuDtl7jc
https://www.youtube.com/watch?v=h57zA-OPoQ0
http://www.missaonspaz.org/single-post/2015/11/07/Miss%25C3%25A3o-Paz-e-o-fotografo-Chico-Max-apresentam-Somos-Todos-Imigrantes
https://www.youtube.com/watch?v=nVTWdOmrl6U
http://www.saopauloglobal.sp.gov.br/noticias/DetalheNoticia.aspx?id=3085
http://miguelimigrante.blogspot.com.br/2015/11/missao-paz-e-o-fotografo-chico-max.html
http://migramundo.com/exposicao-leva-imigracao-ao-mis-e-emociona-publico/
http://www.economist.com/news/americas/21678242-forbidding-policies-take-economic-toll-no-golden-door?frsc=dg%257Cc
https://www.linkedin.com/pulse/governo-paulista-incentiva-contrata%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-imigrantes-e-schindler?forceNoSplash=true
http://www.pactoglobal.org.br/Artigo/209/Governo-de-Sao-Paulo-promove-evento-de-apoio-a-refugiados-e-imigrantes
http://vocesa.uol.com.br/noticias/mercado/evento-busca-incentivar-contratacao-de-refugiados-em-sao-paulo.phtml%23.WJyD7hIrKuo
http://www.pactoglobal.org.br/Artigo/210/Trabalho-para-refugiados-eh-tema-de-encontro-no-Palacio-dos-Bandeirantes
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/acnur-participa-de-encontro-sobre-o-tema-trabalho-para-refugiados-em-sao-paulo/
http://spminforma.blogspot.com.br/2015/12/iv-seminario-vozes-e-olhares-cruzados.html
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/265444718/palacio-da-justica-recebe-exposicao-de-fotos-somos-todos-imigrantes
http://epm.tjsp.jus.br/Internas/NoticiasView.aspx?Id=28976
http://www.pucsp.br/assessoria-de-comunicacao-institucional/noticias/tj-recebe-exposicao-somos-todos-imigrantes
http://www.livrariacultura.com.br/revistadacultura/edc101/olhares-engajados
http://migramundo.com/exposicao-itinerante-somos-todos-imigrantes-chega-ao-metro-de-sao-paulo-e-fica-ate-dia-31/
https://www.facebook.com/metrosp/photos/a.176985385678476.38334.173723112671370/1037193159657690/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=ejytIbOD5lQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ejytIbOD5lQ&feature=youtu.be
http://migramundo.com/exposicao-somos-todos-imigrantes-migra-entre-as-estacoes-de-metro-de-sao-paulo/
https://www.tvgazeta.com.br/videos/exposicoes-estacoes-do-metro/
http://saopaulosao.com.br/conteudos/recomendados/1327-somos-todos-imigrantes.html%23
http://migramundo.com/no-fsmm-cultura-e-gastronomia-permitem-contato-direto-com-os-migrantes-e-suas-experiencias/
http://www.carosamigos.com.br/index.php/edicao-atual/8828-edicao-237-editorial-e-sumario
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das fotos e da exposição, assim como dos dados contextuais dos diferentes locais de 

realização da mostra fotográfica, tais como as atividades paralelas à exposição. 

(2) levantamento de dados relacionados aos espaços da produção e recepção 

(apropriações) da mostra fotográfica "Somos Todos Imigrantes" do fotógrafo Chico 

Max. 

No que se refere ao espaço da produção, o levantamento e coleta abrangeram: (a) as 

próprias imagens (fotografias) que compuseram a mostra fotográfica; (b) reportagens e outros 

materiais sobre a exposição produzidos e publicados na mídia (sintetizados no quadro da 

página 73); (c) entrevistas semidirigidas com os produtores da mostra fotográfica, o fotógrafo 

Chico Max e o Pe. Paolo Parise da Missão Paz, realizadores da exposição. 

Chico Max, fotógrafo autodidata com mais de 30 anos de experiência, mantém 

atuação profissional como fotógrafo, diretor de arte, videomaker e psicólogo. Iniciou sua 

carreira no mercado editorial em 1986 e, desde então, já trabalhou e atendeu revistas e 

empresas de grandes organizações midiáticas . Na fotografia, uma de suas especialidades é o 62

retrato, sobretudo, o retrato de personalidades do mundo artístico e empresarial nas mídias 

que atuou. Seu trabalho autoral de maior envergadura foi a exposição fotográfica "Somos 

Todos Imigrantes", focalizada nessa pesquisa. 

Padre Paolo Parise, italiano da região do Vêneto, está no Brasil desde 1992, atuando 

em missões no Guarujá, no litoral paulista, e no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Na Itália, 

em 1984, Pe. Paolo já auxiliava moradores do norte da África que cruzavam o Mediterrâneo 

em botes para ingressarem na Europa. Desde 2010 é um dos párocos e diretores da Missão 

Paz , onde também é o principal porta-voz da instituição no diálogo com os meios de 63

comunicação. Recentemente, a Missão Paz ganhou visibilidade midiática ao se tornar a 

principal instituição na cidade de São Paulo no acolhimento do fluxo migratório do Haiti, 

 Chico Max atuou em revistas de grande relevância a exemplo de Playboy, Globo Ciência, ShowBizz, Caros 62

Amigos, ViverBem, Gula, Vero. Atendeu clientes como Volkswagen, Nestlé, Editora Abril, Editora Globo, 
Roche, Adidas, Fundação Banco do Brasil, Fundação Odebrecht entre outros. Disponível em: <http://
www.chicomax.com.br/sobre>. Acesso em: 10.fev.17.

 A Missão Paz congrega diferentes frentes de atendimento aos imigrantes, partindo da Igreja Nossa Senhora da 63

Paz (1940); Centro de Estudos Migratórios - CEM (1969); Centro Pastoral dos Migrantes (1977); Casa do 
Migrante (1978); Início dos trabalhos das Assistentes Sociais (1994); Centro Pastoral e de Mediação dos 
Migrantes - CPMM (2012) e  Rádio Migrantes (2013). Disponível em: <http://www.missaonspaz.org/historia>. 
Acesso em: 10.fev.2017

http://www.chicomax.com.br/sobre
http://www.missaonspaz.org/historia
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principalmente entre 2014 e 2015.  

Através da realização de entrevistas semidirigidas, em que o entrevistador sugere 

temas que nortearão a conversa, nos aproximamos do universo de significações desses dois 

atores envolvidos no processo de produção da exposição “Somos Todos Imigrantes” Para 

tanto, elegemos um primeiro bloco temático direcionado ao perfil do entrevistado, seguido de 

um segundo bloco em abordamos relação do entrevistado com a temática migratória e/ou 

visual (percurso profissional), e um terceiro bloco com as significações pretendidas com a 

mostra fotográfica. Concordamos com Guber (2004, p. 132) de que a entrevista também é 

uma instância de observação, onde todo material discursivo deve estar agregado às 

informações próximas do contexto do entrevistado, das suas características físicas e de sua 

conduta. Para autora, a entrevista deve ser "entendida como relación social a través de la cual 

se obtienen enunciados y verbalizaciones" . 64

No que se refere aos espaços de recepção/apropriações da exposição, o 

levantamento e coleta de dados abrangeram, por um lado, a observação dos espaços que 

abrigaram temporariamente a exposição e, por outro, também a realização de  entrevistas com  

migrantes e não migrantes que se constituíram como público da exposição.  

É relevante salientar que, além da importância das imagens produzidas para a 

exposição fotográfica, os próprios espaços que abrigaram a exposição contribuíram para a 

visibilidade da mostra e para as (re)significações possíveis no processo de leitura das 

imagens. Assim sendo, além da visibilidade midiática da exposição, nossa observação 

também esteve atenta aos diferentes espaços na cidade de São Paulo em que a mostra 

fotográfica foi exposta. Interessou-nos observar, o caráter de itinerância da exposição, os 

diferentes enquadramentos, os usos e ressignificações da proposta da mostra, bem como a  

função social do espaço, a presença de imigrantes e a reação do público ao circular pelo 

ambiente expositivo. 

Na tabela a seguir, relacionamos os dez espaços que abrigaram a exposição na cidade 

de São Paulo. 

 "entendida como relação social pelo qual se obtém enunciados e verbalizações" (GUBER, 2004, p. 132, 64

tradução nossa).
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Tabela 02 - Espaços de São Paulo que a mostra fotográfica foi exposta 

Fonte: elaboração própria 

Desses dez espaços, optamos por acompanhar e observar a exposição no Museu da 

Imagem e do Som; no Palácio da Justiça; na Missão Paz; nas estações de metrô Tatuapé, 

República e Clínicas; e na Universidade Zumbi dos Palmares. 

Um segundo procedimento no âmbito da recepção/apropriações foi a realização de 

entrevistas com imigrantes que participaram da abertura da exposição no MIS-SP, ou que 

tiveram algum contato com as imagens da mostra fotográfica em algum outro espaço na 

cidade de São Paulo. Também foi entrevistado parte do público da exposição nas estações de 

metrô Tatuapé e República. No contexto da recepção, nos interessou verificar como os 

elementos estéticos e políticos que demarcaram os processos de produção e circulação da 

exposição fotográfica favoreceram ou não construções e percepções de outras representações 

das migrações transnacionais. 

PERÍODO 
DATA

ESPAÇO BAIRRO INSTITUIÇÃO VINCULADA

NOV. 2015
ÁREA EXTERNA DO 

MUSEU
JARDIM EUROPA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

NOV. 2015 SALÃO DE EVENTOS
GLICÉRIO - 
CENTRO

MISSÃO PAZ

DEZ. 2015 SEDE DO GOVERNO MORUMBI
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

DEZ. 2015 PALÁCIO DA JUSTIÇA SÉ - CENTRO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SP

DEZ. 2015 ESTAÇÃO SÉ SÉ - CENTRO
METRÔ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

JAN. 2016 ESTAÇÃO LUZ BOM RETIRO
METRÔ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

FEV. 2016 ESTAÇÃO TATUAPÉ TATUAPÉ
METRÔ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

MAR. 2016 ESTAÇÃO REPÚBLICA REPÚBLICA
METRÔ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

ABR.2016 ESTAÇÃO DAS CLÍNICAS
CERQUEIRA 

CÉSAR

METRÔ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

JUL.2016
FÓRUM SOCIAL 
MUNDIAL DAS 
MIGRAÇÕES

ARMÊNIA UNIVERSIDADE ZUMBI DOS PALMARES
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No total, realizamos entrevistas semidirigidas com 5 imigrantes, sendo que dois deles 

participaram do evento de abertura da exposição e da roda de conversa no Museu da Imagem 

e do Som (MIS-SP), no dia 08 de novembro de 2015. Um destes dois imigrantes, Miguel 

Angel Ahumada, foi um dos retratados na mostra fotográfica, os outros três, tiveram contato 

com as imagens da exposição no Fórum Social Mundial das Migrações (FSMM/2016), 

ocorrido em julho de 2016 na Faculdade Zumbi dos Palmares, zona norte de São Paulo. É 

importante salientar que as entrevistas com os imigrantes foram realizadas fora do espaço da 

exposição e, na maior parte, depois de pelo menos um ano da data de inauguração da mostra 

fotográfica ao público . Nestas entrevistas, três blocos temáticos foram explorados com 65

adequação das perguntas às experiências de vida de cada entrevistado. Neste momento, 

ressaltamos também que nossa participação em eventos com a temática migratória propiciou 

um contato antecipado com os entrevistados em outras ocasiões e situações, bem como o 

acompanhamento do trabalho de cada um por meio de eventos e publicações na internet, 

sobretudo em sites de redes sociais. Todos os migrantes entrevistados possuem uma atuação 

política e ativista relacionada à inserção cidadã dos migrantes na cidade de São Paulo, logo, 

supomos, com essa escolha, que teriam desenvolvidas algumas competências mais apuradas 

para as questões concernentes à políticas de visibilidade . No primeiro bloco de questões, 66

procuramos obter informações de identificação do entrevistado relacionadas  basicamente ao 

nome, idade e nacionalidade. Como citado acima, o perfil do entrevistado já era identificado e 

acompanhado. No segundo bloco temático, as questões estavam voltadas para um olhar 

reflexivo sobre a visibilidade da própria nacionalidade no contexto midiático, bem como 

sobre a representação de outras nacionalidades. No último bloco, a discussão esteve pautada 

pelas apropriações da mostra fotográfica "Somos Todos Imigrantes" e pelo levantamento da 

difusão da mostra nos diferentes meios de comunicação, ou seja, interessou-nos verificar se 

divulgação da exposição até os entrevistados . 

Na tabela a seguir, relacionamos as entrevistas realizadas com os migrantes: 

 Esta distância de tempo nos possibilitou um questionamento em relação a percepção dos imigrantes à 65

visibilidade dada à mostra pelo MIS comparativamente a dada pelo Fórum Social Mundial das Migrações, da 
qual a maior parte esteve presente.

 Nossa escolha por “ativistas” não foi intencional, mas acabou condicionada pelos espaços de ativismo e 66

mobilização migrante que privilegiamos para localizar entrevistados que viram a exposição, como, por exemplo, 
o Fórum Social das Migrações, realizado em São Paulo em julho de 2016. Embora essa escolha possa supor certa 
homogeneidade, entendemos que, entre grupos ativistas, não há necessariamente uma unidade em termos de 
percepções sobre o mundo das migrações, conforme pudemos observar nas entrevistas.
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Tabela 03 - Migrantes entrevistados 

Fonte: elaboração própria 

Miguel Angel Ahumada, 52 anos, nasceu no Chile  e antes de viver no Brasil, morou 

em Londres na condição de refugiados. No Brasil há 20 anos, mora na cidade de de São 

Roque, interior do estado de São Paulo,  mas passa a semana na Missão Paz, na capital, onde 

é responsável pela coordenação da Web Rádio Migrantes. Também é radialista na Rádio 9 de 

Julho, no programa Latino América no Ar, apresentado em conjunto com Patrícia Rivarola. 

Miguel mantém atuação profissional e política nas questões migratórias com ampla utilização 

das mídias. Miguel também é fotógrafo, sendo responsável pela criação de um acervo visual 

de eventos realizados com a temática migratória na cidade de São Paulo. Com relação à 

exposição Somos Todos Imigrantes, Miguel acompanhou o registro fotográfico feito por 

Chico Max, sendo um dos imigrantes retratados. Miguel também esteve presente na 

inauguração da exposição no MIS, posteriormente no evento ocorrido na Missão Paz  e no 67

Fórum Mundial das Migrações, do qual foi um dos coordenadores. 

Maria Del Carmen Mamani Sanchez, 34 anos, nasceu na Bolívia e veio com os pais 

para o Brasil ainda pequena. Está no país há 22 anos. Atualmente mora no Jardim Danfer na 

Zona Leste, mas visita a Missão Paz com regularidade, tanto pelas festividades quanto pelas 

cerimônias religiosas. Também procura desenvolver um trabalho de voluntariado na 

instituição. No momento, Maria Del Carmen está à procura de emprego na área de tecelagem, 

Data Nome
Nacionalidad

e
contexto local da entrevista

04.DEZ.2015
MIGUEL 

AHUMADA
CHILENO RETRATADO NA EXPOSIÇÃO MISSÃO PAZ

19.JAN.2017
MARIA DEL 
CARMEN

BOLIVIANA
PARTICIPOU DA RODA DE 

CONVERSA NO MIS
VIA TELEFONE

20.JAN.2017
JENNY DE LA 

ROSA
EQUATORIANA

PESQUISADORA E 
COORDENADORA DO FSMM

UNIDADE FLACSO - 
SÉ

26.JAN.2017

JOBANA 
MOYA 

ARAMAYO
BOLIVIANA PALESTRANTE NO FSMM

SEDE DO COLETIVO 
WARMIS

30.JAN.2017

DANNY 
ANÑEZ

BOLIVIANO VISITANTE NO FSMM
ESTAÇÃO 

JABAQUARA DE 
METRÔ

 IV Seminário Vozes e Olhares Cruzados - Rostos Femininos das Migrações no Brasil, realizado no dia 18 de 67

novembro no auditório da Missão Paz, em São Paulo.
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após seu desligamento do antigo trabalho no Bom Retiro, em 2016, o que a obrigou à 

paralisação temporária do seu curso de graduação em Design de Moda. Maria não foi 

retratada na exposição fotográfica, mas foi convidada pelo Pe. Paolo Parise a participar da 

inauguração da mostra no MIS e da roda de conversa ocorrida no local. 

Jenny Margoth de la Rosa, equatoriana, está no Brasil há 6 anos. Chegou ao país para 

dar prosseguimento aos estudos. Concluiu mestrado na área do design, posteriormente 

realizou uma especialização em educomunicação na USP por meio do estudo de duas  

comunidades indígenas – Chasquis – na cidade de São Paulo. Atualmente, trabalha como 

pesquisadora na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), na qual 

desenvolve a própria pesquisa de doutorado relacionada ao usos das TICs como forma de 

aprendizagem não formal para comunidades migrantes consideradas vulneráveis. Jenny foi 

integrante da Secretaria Técnica e Coordenadora do Fórum Social Mundial das Migrações - 

2016 (FSMM-2016), local onde teve contato com as imagens da exposição Somos Todos 

Imigrantes. 

Jobana Moya Aramayo, 35 anos, nasceu na Bolívia e está no Brasil há nove anos. 

Desde 2008, desenvolve ações no coletivo Equipe de Base Warmis - Convergência das 

Culturas, formado por mulheres de diversas nacionalidades. O coletivo, voluntário, procura 

transformar a realidade das mulheres migrantes na cidade de São Paulo, promovendo 

atividades na metodologia da Não Violência Ativa e a Não Discriminação. Um dos pontos 

centrais do coletivo é a invisibilidade da mulher, sobretudo, da mulher imigrante, perante as 

diferentes formas de abuso diário, a exemplo das formas de discriminação e a ausência de voz 

na ocupação de espaços públicos. Jobana tem participado ativamente de diversos eventos 

relacionados à temática migratória, seja em seminários, congressos ou programas na internet. 

Também teve forte presença na organização e participação do Fórum Social Mundial das 

Migrações - 2016, espaço a qual teve contato com a exposição fotográfica do Chico Max. 

Danny Anñez, 34 anos, boliviano, possui formação em assistência social, trabalhando 

no Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico, vinculado ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, na Capela do Socorro. Há 8 anos, 

Danny tem participado de diversos encontros relacionados à temática migratória desde o 

lançamento de livros de poesia em conjunto com imigrantes latino-americanos de outras 
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nacionalidades quanto a participação em rodas de conversa. Danny conheceu as imagens da 

exposição do fotógrafo Chico Max no Fórum Social Mundial das Migrações - 2016. 

Com relação às entrevistas com parte do público da exposição nas estações de metrô 

de São Paulo, foram realizadas 14 entrevistas semidirigidas, 13 na estação de metrô Tatuapé e 

1 na estação República. 

Tabela 04 - Público entrevistado nas estações de metrô  

Fonte: elaboração própria 

Por fim, a terceira etapa metodológica da pesquisa consistiu na (3) análise 

qualitativa dos dados coletados na pesquisa concernentes aos espaços de produção e 

recepção/apropriações da exposição: Para tanto, partimos de uma vertente que analisa tanto os 

discursos implícitos nos materiais quanto, principalmente, as narrativas geradas nas interações 

dos sujeitos migrantes e não migrantes com a  visualidade dos materiais produzidos. 

Compreendendo que tanto a produção como as apropriações de formatos de conteúdo, 

enquadramentos e estéticas das imagens produzem narrativas que conformam o campo de 

embate das políticas de visibilidade relativas à temática migratória. 

Entrevistado 
(identificação) Nome Idade região de 

trabalho
região de 
morada

conhece 
algum 

imigrante
local da 

entrevista

01 Alaídes - Tatuapé Poá sim Estação Tatuapé

02 Tiago 32 Tatuapé Arthur Alvim sim Estação Tatuapé

03 Rodinei 25 Tatuapé Mogi das Cruzes sim Estação Tatuapé

04 Zélia - S a n t a 
Cecília

C i d a d e 
Tiradentes sim Estação Tatuapé

05 Conrado 30 Tatuapé Consolação sim Estação Tatuapé

06 Rafaela 32 Tatuapé Centro sim Estação Tatuapé

07 Jean Carlos 23 Tatuapé Zona Leste sim Estação Tatuapé

08 Luana 22 Tatuapé Zona Leste sim Estação Tatuapé

09 Jonathas 34 - - sim Estação Tatuapé

10 Neusa - - Itaim Paulista - Estação Tatuapé

11 Daniela 21 - Zona Leste sim Estação Tatuapé

12 Alana 19 - Zona Leste sim Estação Tatuapé

13 Silvana 47 Av. Paulista Itaquaquecetuba sim Estação Tatuapé

14 Carmen - - - - E s t a ç ã o 
República
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Para o desenvolvimento da análise, inicialmente, elaboramos uma descrição da 

mostra fotográfica, de seu processo de produção e de uma análise visual das imagens que a 

compõem.  Para a análise das imagens, utilizamos, a partir de Eco (2001), categorias que 

fazem referência às características estéticas das fotografias e às possíveis associações 

simbólicas que resultam dos usos técnicos de construção do ensaio fotográfico realizado por 

Chico Max. Na sequência, trazemos uma análise dos espaços que a mostra esteve presente, ao 

qual nós participamos como observadores, bem como a descrição do conjunto de materiais 

midiáticos produzidos que colaboram também na circulação da exposição. 

Posteriormente, analisamos, do ponto de vista da recepção, os espaços (contextos) 

que abrigaram a exposição e as apropriações da mostra, especialmente das imagens que a 

compuseram, por parte do público, migrante e não migrante, com base nos dados da 

observação e das entrevistas realizadas. 

Para a análise das apropriações das imagens da mostra fotográfica, criamos três eixos 

temáticos extraídos do trabalho com o material empírico em diálogo com o campo teórico: (1) 

o imigrante na mídia – visualidades que hierarquizam; (2) singularidades migrantes: 

percepções sobre as imagens da exposição; (3) visibilidades das migrações: limites e 

possibilidades. 

O primeiro eixo leva em consideração como os processos de produção e, 

especialmente, de apropriação por parte do público migrante e não migrante, conformam ou 

não percepções sobre outros regimes de visibilidade das migrações transnacionais na cidade 

de São Paulo. E, nesse sentido, como podem gerar políticas de visibilidade sobre essas 

migrações que apontam para um deslocamento de um regime de visualidades dominante sobre 

essas migrações que a associam a problema, conflito e delito, conforme discutido nos 

capítulos teóricos dessa dissertação. 

O segundo eixo - políticas de visibilidade midiática e cidadania dos migrantes: 

limites e possibilidades - visa a compreender como, no marco dos processos de produção e, 

especialmente, de apropriação por parte do público migrante e não migrante, são engendradas  

percepções sobre o lugar estratégico da comunicação (e das mídias) nas dinâmicas de 

cidadania dos migrantes transnacionais na cidade de São Paulo, tanto no que se refere a uma 

maior democratização do acesso e uso dos recursos comunicacionais por parte dos migrantes 
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e suas organizações de apoio para a produção de outras visibilidades quanto no que diz 

respeito aos limites das estratégias comunicacionais e midiáticas no campo das visualidades 

migratórias 

3.2 A exposição fotográfica: trajetória de produção e exibição 

Segundo o fotógrafo Chico Max , a proposta da mostra fotográfica  surgiu ao visitar 68

um restaurante peruano na região central de São Paulo. Na ocasião, chamou sua atenção a 

presença de uma comunidade de imigrantes negros na região e a atitude de muitos cidadãos 

brasileiros que os evitam atravessando a rua. Chico Max decidiu, então, realizar  uma 

pesquisa visual sobre imigrantes na internet que o levou à percepção sobre uma 

predominância de imagens de pobreza, miséria e criminalidade relacionada às migrações 

contemporâneas. Fato avesso ao que ele tinha presenciado no centro da capital, onde os 

imigrantes não estavam em situação de miséria e, muito menos, criminalidade. Essas duas 

experiências motivaram o fotógrafo a buscar  uma instituição de apoio aos imigrantes na 

cidade de São Paulo, o que o levou a estabelecer contato com Pe. Paolo Parise , da Missão 69

Paz, no Glicério, a fim de propor a realização de uma mostra fotográfica, conforme podemos 

constatar a partir da fala do próprio fotógrafo:  

Fui de carro e tal… vi essa galera, vi isso acontecendo… (brasileiros com 
medo dos imigrantes) e aí, fui para casa, com essa coisa, quero fotografar 
esses caras! Saí com isso na cabeça. Daí fui pesquisar se alguém já tinha 
feito. Se tinha algum trabalho deste tipo e coloquei no google imagens assim, 
"haitianos em São Paulo", daí que veio um susto maior ainda… porque,  
parecia centenas de fotos e nenhuma, nenhuma decente, digna. Todas 
degradantes! Em situações degradantes… e o google, é meio que o 
inconsciente coletivo. [...] Daí eu falei, cara, não, não é isto! Então já me 
veio essas imagens (da mostra fotográfica), aliás como elas estão assim… a 
gente trabalha muito tempo com isso, então é um pensamento por imagens . 70

O fotógrafo relata  que, após a conversa com pe. Paolo, iniciou os registros 71

fotográficos dos migrantes que duraram de junho a outubro de 2015. Mensalmente, um grupo 

 Entrevista concedida em janeiro de 2016.68

 Provavelmente, o contato com o Pe. Paolo Parise tenha ocorrido pela termo de busca ("haitianos em São 69

Paulo") na internet utilizado pelo fotógrafo, uma vez que a Missão Paz representa a principal instituição de 
acolhida da migração haitiana na cidade de São Paulo.

 Ibidem.70

 Idem.71
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de imigrantes era fotografado de forma aleatória a partir de  uma seleção prévia de 

nacionalidades, com o objetivo de comporem um panorama imagético  das migrações 72

transnacionais contemporâneas na cidade de São Paulo. Em entrevista, Pe. Paolo  relata que 73

os imigrantes foram convidados a serem fotografados e, aqueles que aceitaram, assinaram um 

termo de autorização de uso de imagem elaborado na língua nativa dos imigrantes – inglês, 

espanhol, creòle ou francês. Ao todo foram mais de 35 imigrantes fotografados, embora 

segundo relato do fotógrafo e do religioso, um número significativo de imigrantes terem 

recusado a participarem do projeto como fotografados. Para o pe. Paolo, tal recusa se deve, 

em grande medida, ao fato dos migrantes serem muito explorados pela mídia, a exemplo dos 

haitianos,  

Na grande mídia, com certeza, os haitianos não! (não preferem a 
visibilidade). É muito difícil por uma série de questões: um é o elemento 
cultural. Tem um antropólogo, José Carlos [...] que vive no Rio, um dia ele 
comentou: – Nas minhas pesquisas com os haitianos no Canadá, na França… 
sempre foi complicado. Tem um traço cultural. Agora, o traço cultural se 
junta a instrumentalização da mídia que fez da imagem do haitiano: o 
coitadinho do terremoto que veio procurar trabalho. Então eles não aceitam 
isso. Tá certo! Não querem que essa imagem chegue ao Haiti, que preocupe 
as suas famílias. Porque sempre é imagem negativa!  

Pe. Paolo , menciona que, na ocasião, o fotógrafo Chico Max produziu, ainda, 74

vídeos curtos entrevistando cada imigrante retratado, buscando trazer quem era o imigrante e 

o que ele queria fazer no Brasil, mas por decisão de ambos os produtores, optou-se apenas 

pelo uso, na exposição,  da imagem fotográfica acompanhada de uma pequena legenda, 

contendo o primeiro nome e a nacionalidade do imigrante. Para o padre  a não identificação 75

ou contextualização da imagem para o público foi uma forma de não atribuir qualidades – 

negativas ou positivas – aos imigrantes, no sentido de diferenciá-los. Para ele, a não 

diferenciação faria ver que somos todos imigrantes e, neste sentido, a não utilização do vídeo 

teria sido acertada, pois "não falar a profissão, nada, nem o seu sonho. Deixar o rosto, os 

olhos, às vezes as mãos. Porque o Chico gosta muito de fazer ver as mãos. Então essa postura 

sem efeitos, nada. Só com este efeito de fazer o escuro atrás. [...] Fazer ver que a pessoa é 

 Ou imaginal, nos termos do estudioso em imagem Hans Belting (2014).72

 Entrevista realizada em janeiro de 2016.73

 Idem.74

 Idem.75



�85

bonita sem precisar fazer efeito " 76

Entretanto, conforme observamos, no Museu da Imagem e do Som, onde a mostra foi 

inaugurada, em novembro de 2015, o espaço definido para a exposição não comportava a 

utilização de vídeos, tanto por ter sido montada em um espaço externo ao Museu quanto pela 

complexidade da estrutura que seria necessária para a inclusão de vídeos. Deste modo, 

acreditamos que as limitações do espaço que abrigou a exposição tenham contribuído para a 

decisão dos produtores em não utilizar os vídeos produzidos, embora, ao nosso ver, houvesse 

a possibilidade dos vídeos terem sidos utilizados em outras plataformas que pudessem 

contribuir para reflexão proposta: um olhar dignificante e humanizador dos imigrantes. 

Inicialmente, a mostra não tinha local definido para sua realização, mas parcerias 

entre os produtores possibilitaram a inauguração da exposição, especificamente nos dias 07 e 

08 de novembro de 2015, no Museu da Imagem e do Som MIS, acompanhado da palestra do 

Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho . Posteriormente, a mostra fotográfica foi exibida em dez 77

outros espaços na cidade de São Paulo, tais como a Missão Paz, no Glicério; o Palácio dos 

Bandeirantes; o Superior Tribunal de Justiça e cinco estações de metrô (Sé, Luz, Tatuapé, 

República e Clínicas), em um período que se estendeu de novembro de 2015 a julho de 2016. 

Além da circulação da mostra em diferentes espaços da cidade, a exposição teve repercussão 

midiática, sendo divulgada em rádio, jornal, televisão e internet, conforme relação detalhada 

que apresentamos no capítulo da Metodologia. 

Destacamos, também, a partir da curta permanência da mostra no MIS, a realização 

de uma roda de conversa entre o público da exposição e fotógrafo Chico Max, onde muitos 

eram imigrantes e estavam pela primeira vez no museu e naquela região da cidade ( imagens 

01 e 02). A repercussão e divulgação da mostra pelo Museu, ou seja, a visibilidade atribuída à 

exposição pelo MIS, trouxeram também a visita de autoridades, tais como a deputada Bruna 

Furlan (PSDB), presidente da Comissão Especial que analisa o projeto da Lei de Migração 

 Idem.76

 Professor Livre-Docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde é professor de Ética. Além de 77

escritor, prof. Clóvis tem se consagrado como um dos mais requisitados palestrantes do país. Disponível em: 
<http://www.espacoetica.com.br>. Acesso em: 20.jan.2017. 

http://www.espacoetica.com.br
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2516/15 . A discussão na roda de conversa, conforme pude observar, se ateve às questões 78

apontadas e defendidas pela deputada Bruna Furlan e, em nenhum momento, às imagens 

realizadas pelo fotógrafo.  

As imagens da exposição não ocuparam a parte interna do Museu e sim a frente do 

MIS, e foram dispostas em tendas montadas especificamente para a mostra. A própria roda de 

conversa aconteceu, de forma improvisada, na porta de entrada da instituição, o que 

evidenciou a provisoriedade da mostra, que, além disso, não integrou o calendário oficial de 

exposições do MIS. Deste modo, pudemos perceber que a exposição fotográfica configurou-

se como um evento pontual e não como um espaço expositivo que fosse propício à visitação 

do grande público ou para a discussão das imagens no que compete às representações dos 

imigrantes, a exemplo de outras exposições promovidas pelo MIS. Entretanto, o próprio 

espaço do Museu, assim como a palestra do prof. Clóvis, (mesmo não tendo como foco o 

debate sobre as migrações), se posicionaram como ‘atores dotados de visibilidade’, na 

perspectiva de legitimação e difusão de projetos como o da Mostra. Assim, talvez poderíamos 

pensar para este caso específico, em uma política de visibilidade que opera por uma 

visualidade legitimada pela instituição que a abriga e não pela direta possibilidade de 

provocar reflexões sobre as visualidades que resultam de representações dos imigrantes na 

cidade de São Paulo.  

Imagem 01 – Imagens da exposição no MIS 

Fonte: Missão Paz 

 A nova lei visa a substituir o atual Estatuto do Estrangeiro, lei que regula as migrações no Brasil desde a época 78

da ditadura.
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Imagem 02 – Imagens da exposição no MIS 

Fonte: Missão Paz 

Imagem 03 – MIS | Roda de conversa sobre a exposição “Somos Todos Imigrantes" 

Fonte: Missão Paz 
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Imagem 04 – MIS | Roda de conversa sobre a exposição “Somos Todos Imigrantes" 

Fonte: Missão Paz 

Ainda sim, visualizamos que a própria instituição pode provocar reflexões a partir 

das imagens que produz, isto é, às imagens associadas ao espaço do Museu da Imagem e do 

Som . Vinculado à Secretaria da Cultura do governo estadual, o museu foi inaugurado em 79

maio de 1970. Criado originalmente para preservação e produção audiovisual brasileira, hoje 

o espaço se destaca pela exposição de produtos da indústria cultural .Esta perspectiva de 80

grande público e do espaço do museu como encontro para a população paulista, é recente e 

está relacionada ao novo plano de atividades sob a gestão de André Sturm. O projeto, iniciado 

em 2011, privilegia a pluralidade da programação artística, bem como a ampliação do 

material audiovisual para exibição. Além da promoção de ações de fomento à educação 

cultural como cursos, palestras e seminários, por exemplo. 

 A sede permanente do MIS# está localizada na região dos Jardins, mas antes de se instalar no atual endereço, o 79

museu percorreu outras regiões de São Paulo, tais como Campos Elíseos, Avenida Paulista e Itaim. Inaugurada 
em 1975, a instituição utilizou-se do imóvel residencial pertencente desde os anos 1960 a um antigo industrial, 
Sr. Affonso Giaffone. Diferentes bairros compõem a região dos Jardins e o MIS está localizado no Jardim 
Europa, Av. Europa, 158. Originado na década 1920, o Jardim Europa foi loteamento de uma única propriedade 
visando o sucesso de vendas do bairro vizinho, o Jardim América. O anúncio publicado em 11 de novembro de 
1928 destaca o Jardim Europa como "Bairro de Elite”. Atualmente, o bairro é um dos mais valorizados da cidade 
de São Paulo e com residências de alto padrão. Lojas de luxo de carros importados também compõem a 
paisagem do o bairro.

 Em 2014, o museu foi o mais visitado do Estado de São Paulo com recorde de público na exposição 80

comemorativa dos 20 anos do programa infantil da TV Cultura: Castelo Rá-Tim-Bum. Destaque também para as 
mostras de produtos da indústria cultural mundial tais como a mostra do diretor cinematográfico Stanley Kubrick 
e a mostra expositiva, e a primeira retrospectiva, no Brasil, do cantor inglês David Bowie.
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A presença do museu no bairro e a grande quantidade de visitantes dos últimos anos 

têm gerado reações dos moradores da região. Em 2015, um abaixo-assinado realizado por um 

grupo de moradores afirmou que o museu tem provocado situações desagradáveis aos 

moradores do entorno. Curiosamente, na construção da atual sede, um registro jornalístico de 

26 de junho de 1974 já apontava o desentendimento entre moradores do Jardim Europa e o 

MIS. Dados da reportagem  ,a partir do argumento dos moradores, diziam que a edificação 81

não obedecia 

"às normas vigentes para aquele bairro [...] o bairro do Jardim Europa foi 
criado com características próprias, imitando as do Jardim América, visando 
a garantir aos compradores de terrenos ali localizados a sua condição de zona 
residencial. 'Até suas ruas acentuam os requerentes foram traçadas com 
plano denominado anti-trânsito, com a finalidade de dificultar o trânsito, 
proteger os pedestres (principalmente os velhos, as crianças e as senhoras) e 
desorientar estranhos que pretendem invadir os seus domínios).'" 

Tal questão de inauguração da mostra no MIS, uma instituição de grande visibilidade 

e situada em um bairro elitizado da capital paulista, ficou evidente nas entrevistas com os 

produtores, ao descreverem o caminho percorrido pela exposição. Padre Paolo relata que a 

mostra fotográfica chegou ao MIS após reunião realizada com a Secretaria dos Direitos 

Humanos da cidade de São Paulo, com a qual já mantinha contato anterior. Segundo o padre, 

ele próprio não conhecia o espaço, assim como muitos imigrantes presentes na roda de 

conversa, no segundo e último dia da mostra no MIS. Para ele, tal situação propiciou uma 

troca de experiências, seja pelos migrantes que estavam no MIS como o público da instituição 

que podiam, nas palavras do pe. Paolo, "ver a beleza da diversidade". 

Já o fotógrafo Chico Max,  relata que o fato da mostra ser apresentada no MIS, 82

propiciou uma divulgação maior e um contato com o público que geralmente vista o espaço. 

O fotógrafo menciona, ainda,  (mas sem lembrar o nome) o contato com Marco Antonio 

Marques da Silva , o qual se prontificou a levar a mostra ao Tribunal de Justiça do Estado de 83

São Paulo.  

 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 26 DE JUNHO DE 1974 - PAG. 18. Disponível em: 81

<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/1974062630443nac001899918not>. Acesso em: 20/01/2017.

 Ibidem.82

 Desembargador e presidente de três instituições: Academia Brasileira de Direito Criminal, Cátedra Sérgio 83

Vieira de Mello, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR).

http://acervo.estadao.com.br
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Deste modo, o que podemos perceber é que cada espaço traz consigo uma narrativa 

própria, seja oriunda da sua formação ou do público que a atende. Uma narrativa construída 

historicamente e que colabora para significar as imagens que ali são expostas. Assim sendo, 

nossa observação também esteve atenta a outros espaços que a exposição esteve presente, 

verificando o acesso do público às imagens bemo como as reações das pessoas que paravam 

para visualizá-las. Descrevemos a seguir, nossas observações a partir de uma breve descrição 

dos espaços que nós estivemos presentes, conforme ilustra a tabela abaixo. 

Tabela 05 - Espaços observados 

Fonte: elaboração própria 

No salão de eventos da Missão Paz, a mostra foi exposta para os participantes do IV 

Seminário Vozes e Olhares Cruzados - Rostos femininos das migrações no Brasil. Naquele 

local, espaço onde as imagens foram produzidas, as fotografias estiveram dispostas em duas 

fileiras e foram apresentadas para um público familiarizado com a temática migratória. 

Entretanto, pudemos observar que muitos faziam registros fotográficos próximo das imagens, 

contribuindo com a difusão e uma maior visibilidade da exposição. 

data Espaço Evento Instituição vinculada

8.nov.2015 Área externa do 
Museu

Roda de conversa 
com o fotógrafo e 
convidados

Museu da Imagem e do Som - MIS

19.nov. 
2015

Salão de eventos
Seminário Vozes 
e Olhares 
Cruzados

Missão Paz

12.dez.15 Palácio da Justiça
1ª Jornada do 
Patrimônio 
Histórico

Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo

25.fev.16 Estação Tatuapé visitação livre Metrô do Governo do Estado de São Paulo

30.mar.16 Estação República visitação livre Metrô do Governo do Estado de São Paulo

20.abr.16 E s t a ç ã o d a s 
Clínicas visitação livre Metrô do Governo do Estado de São Paulo

10.jul.16
Fórum Social 
Mundial das 
Migrações

Participação no 
Fórum Universidade Zumbi dos Palmares
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Imagem 05 – Exposição no Seminário Vozes e Olhares Cruzados na Missão Paz 

Fonte: Rodrigo Delfim -Migramundo. Disponível em: <http://migramundo.com/seminario-vozes-e-
olhares-cruzados-destaca-a-presenca-feminina-nas-migracoes/).  

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na região da Sé, a mostra esteve 

exposta por dois dias  [12 e 13 de novembro de 2015] durante o fim de semana da 1° Jornada 

do Patrimônio Histórico. Neste período, o público pode conhecer o edifício tombado desde 

1981 por meio de visitas monitoradas, presenciar espetáculos musicais e visualizar as imagens 

da exposição "Somos Todos Imigrantes". As imagens estiveram expostas em em duas fileiras, 

uma em cada lateral do Salão dos Passos Perdidos, entrada do Palácio da Justiça. Neste 

espaço, conforme pudemos observar, o público se mesclava entre curiosos e participantes da 

Jornada do Patrimônio, além das pessoas que estavam lá para presenciar os espetáculos 

musicais. Além disso, a mostra não foi presenciada pelo público comum àquele espaço, uma 

vez que o evento ocorreu fora do horário de expediente. Contudo, o que nos chamou atenção 

foi o texto elaborado pelo Tribunal de Justiça para divulgação do evento, no qual atribuia ao 

próprio TJSP e pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-SP, a realização da exposição, 

conforme o excerto de texto: 

http://migramundo.com/seminario-vozes-e-olhares-cruzados-destaca-a-presenca-feminina-nas-migracoes/
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O público também aproveitou a oportunidade para apreciar a exposição de 
fotografias “Somos Todos Imigrantes”, do fotógrafo Chico Max. Realizada 
pelo TJSP e pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello (da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados), a mostra esteve em cartaz no Salão dos Passos Perdidos, 
entrada do Palácio da Justiça. As 19 imagens retratam homens, mulheres e 
crianças que chegaram a São Paulo em busca de uma vida melhor . 84

Imagem 06 – Tribunal de Justiça - SP 

Fonte: https://www.tjsp.jus.br/Imprensa/Noticias/Noticia?codigoNoticia=28974o 

Imagem 07 – Tribunal de Justiça - SP 

Fonte: https://www.tjsp.jus.br/Imprensa/Noticias/Noticia?codigoNoticia=28974 

 TJSP abre suas portas para 1ª Jornada do Patrimônio Histórico. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br /84

noticias/267293840/tjsp-abre-suas-portas-para-1a-jornada-do-patrimonio-historico>. Acesso em: 10.fev.17.

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/267293840/tjsp-abre-suas-portas-para-1a-jornada-do-patrimonio-historico
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Nas estações de metrô de São Paulo, as imagens estiveram disponíveis para um 

grande público. Em entrevista com o Pe. Paolo  da Missão Paz, ele destacou que, segundo a 85

empresa que administra o metrô , mais de 4 milhões de pessoas puderam visualizar a mostra 86

fotográfica. Porém, como as estações se apresentam, a priori, como espaços de trânsito e cada 

unidade possui uma arquitetura particular, ficou difícil verificar a visitação à mostra 

fotográfica. Pudemos observar que, em algumas estações, a exposição teve pouco público. 

Imagem 08 – Exposição no Metrô Tatuapé 

Fonte: http://migramundo.com/exposicao-somos-todos-imigrantes-migra-entre-as-estacoes-de-metro-
de-sao-paulo/ 

Na estação Tatuapé, local onde há um Shopping Center anexado que faz ligação com 

o metrô, logo, com a interligação de trem, o público tende a ser maior. Nesta estação, as 

imagens ficaram expostas em um local de saída, próximo das escadas rolantes, onde poucos 

tinham a possibilidade de enxergar a mostra ou parar para visitá-la com calma. Entretanto, a 

inter-ligação entre o trem e o metrô fica fechada por um certo período do dia para controle do 

fluxo de pessoas, o que possibilita, próximo do horário de abertura desta ligação, um 

momento de espera dos passageiros, o que ocasionou uma maior frequência de visitação da 

mostra fotográfica. Neste local, no período de uma duas horas, realizamos 13 entrevistas com 

 Entrevista realizada em fevereiro de 2017.85

 Estatística feita pela administração do metrô de acordo com a média de público avaliada nas demais 86

exposições que ocorrem nas estações.

http://migramundo.com/exposicao-somos-todos-imigrantes-migra-entre-as-estacoes-de-metro-de-sao-paulo/
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o público que visitou a mostra fotográfica. Observamos que, na iminência de fechamento dos 

portões de interligação das estações metrô-trem, a correria foi muito grande e praticamente 

ninguém parou para observar a mostra, igualmente na reabertura da ligação. 

Já na estrutura maior da estação de metrô República, onde o fluxo de passageiros é 

maior por conta da interligação entre trem e metrô como do número de linhas de transporte 

presentes no local, o fluxo de visitantes no mesmo período de tempo – 2 horas – foi 

praticamente nulo. Tivemos apenas um visitante interagindo com as imagens da exposição. 

Nós mesmos tivemos dificuldade para encontrar a exposição no espaço do metrô, e a 

disposição das imagens estava em local distante do fluxo dos passageiros. O que pudemos 

observar nesta estação foi o registro fotográfico, via celular, realizado, com grande frequência 

,pelo público, mas, sempre, à distância. Alguns se aproximavam e registravam apenas o painel 

de abertura da exposição e, aparentemente, utilizavam a imagem para compartilhar a 

informação. Não houve, no período analisado, pessoas que circularam entre as imagens, 

exceto a única pessoa entrevistada para esse trabalho, a qual passou rapidamente pela 

exposição e depois retornou e registrou algumas imagens com o celular. 

Imagem 09 – Exposição no Metrô República 

Fonte: Registrado pelo autor. 
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Imagem 10 – Exposição no Metrô República 

Fonte: Registrado pelo autor. 

Na estação de metrô Clínicas, a exposição esteve posicionada antes da linha de 

bloqueio (catracas), podendo ser visitada pelo público, que utilizou o espaço apenas para 

deslocamento entre as vias terrestres, ou por pessoas do Conjunto Hospitalar. O próprio 

espaço, um corredor linear, possibilitou que todos observassem, de algum modo, as imagens 

da exposição. Ainda que essa visualização tenha ocorrido, prioritariamente, pela frente ou por 

trás dos cavaletes que comportam as imagens. 

Imagem 11 – Exposição no Metrô Clínicas 

Fonte: Registrado pelo autor 
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Já no Fórum Social Mundial das Migrações (FSMM), ocorrido em julho de 2016, na 

Universidade Zumbi dos Palmares , a exposição fotográfica esteve exposta em uma área 87

externa sob a proteção de uma tenda, mas fora do fluxo das pessoas. Ao lado das imagens, sob 

a mesma tenda, barracas de produtos artesanais e tecidos de países latinos eram vendidos. 

Pudemos observar que todos que visitavam as barracas olhavam para exposição, mas nem 

todos se detiam em cada imagem da mostra fotográfica. 

Imagem 12 – Exposição no Fórum Social Mundial das Migrações (FSMM/2016) 

Fonte: Registrado pelo autor 

3.3 As imagens  da exposição e as visualidades migratórias 

Apesar dos diferentes espaços onde a exposição esteve presente, isto é, diferentes 

contextos que contribuem com para apropriações específicas das imagens, poderíamos inferir 

características das próprias imagens que também atuam como chave de leitura. Pudemos 

observar que em todos os espaços expositivos, a mostra fotográfica esteve presente na sua 

configuração original: poster de abertura, mais 19 retratos coloridos de imigrantes de 12 

nacionalidades diferentes. Estes imigrantes compuseram, no período de produção das 

 A Universidade está localizada no Clube de Regatas Tietê, próximo da estação Armênia do metrô.87
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imagens, grande parte dos movimentos migratórios que estavam assistidos pela Missão Paz, 

seja na Casa do Migrante ou por outra frente de atendimento. A partir da retórica da imagem 

de Umberto Eco (2001), podemos analisar as imagens da exposição nos cinco níveis 

propostos pelo autor  – Nível icônico; nível iconográfico; nível tropológico; nível tópico e 88

nível entimemático. 

Iniciando pelo nível icônico, visualizamos 19 retratos, coloridos, de imigrantes de 

nacionalidades diferentes. Não é possível identificar, com clareza, a nacionalidade de todos, 

mas a identificação textual dos retratos  traz essa ancoragem. No entanto, a legenda de 

identificação (primeiro nome e país de origem) é pequena e só é possível realizar a leitura a 

uma curta distância. Por essa identificação, percebemos que imigrantes de 12 nacionalidades 

diferentes foram retratados, sendo seis de países da África (Cabo Verde, Angola, Camarões, 

Nigéria, Senegal e Congo), um da América Central (Haiti), outro do Oriente Médio (Síria) e 

quatro da América Latina (Venezuela, Chile, Bolívia e Peru). Os retratos estão impressos no 

tamanho 90x60m, envoltos de uma moldura branca de 30 cm que aumenta o tamanho da área 

ocupada por cada imagem. As imagens estão presas a um suporte de madeira  que condiciona 89

uma imagem na frente e outra no verso. Os suportes (cavaletes) foram ordenados 

aleatoriamente nos espaços em que a exposição foi realizada, com exceção da estrutura do 

primeiro cavalete, que comportava o pôster de apresentação da mostra. No primeiro cavalete, 

a impressão é composta por letras (tipografia com serifa), brancas sobre fundo preto. No topo 

há uma frase atribuída ao palestrante do evento, prof. Clóvis de Barros Filho, "Se não ama, 

faça como se amasse". Na região central e, em tamanho maior, o título e subtítulo da 

exposição: Somos todos imigrantes. Um olhar dignificante do fotógrafo Chico Max sobre os 

refugiados e imigrantes em São Paulo. Na parte inferior, há um texto do Pe. Anfredo. J. 

Gonçalves :  90

 Nível icônico; nível iconográfico; nível tropológico; nível tópico e nível entimemático.88

 Inicialmente, o suporte de madeira estava sem pintura (cor crua do compensado - bege). Antes de ser exposta 89

no Tribunal de Justiça de São Paulo, o fotógrafo Chico Max pintou a estrutura de preto. 

 Membro da Direção Geral dos Missionários Scalabrinianos em Roma.90
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Diga não para dizer sim.  
Diga não ao racismo, 
diga não ao preconceito, diga não à discriminação: 
três vezes não para dizer um SIM! 
Sim ao imigrante como outro, diferente, num mundo onde ninguém é 
estrangeiro! 
Cada pessoa é sonho e esperança, cada cultura traz valores e riquezas. 
Imigrante não é problema nem ameaça, mas momento de encontro e 
intercâmbio, 
oportunidade de recíproco enriquecimento! 

Na seleção das imagens a serem expostas, realizada pelo fotógrafo, temos a 

fotografia  de doze mulheres (sendo, duas delas, crianças) e onze homens, incluindo um bebê. 

Já, os enquadramentos variam entre meio-corpo e busto, e em todos o rosto fica totalmente 

visível. 

Em todas as imagens, os migrantes retratados estão com uma disposição diferente 

das mãos, indicando o direcionamento da postura pelo fotógrafo, o qual possivelmente possa 

ter adotado a diferenciação de posturas como um dos critérios para seleção das imagens, uma 

vez que não há poses que se repetem no conjunto das fotografias. Todos os retratados estão 

vestidos com roupas que poderíamos associar ao uso diário, não indicando uma preparação de 

vestimenta para a composição das imagens, embora  a evidente construção de iluminação das 

imagens nos indiquem uma produção. 

Com relação às condições plásticas da produção – características técnicas impressão 

–, podemos perceber uma impressão em banner fosco com definição precisa nos pequenos 

detalhes, tais como fios de cabelo, por exemplo. Há uma pequena granulação da imagem, mas 

que não chega a atrapalhar na visualização. 

No nível iconográfico, questões técnicas de composição visual das fotografias se 

destacam em contraponto ao imaginário dominante associado às migrações transnacionais. A 

começar pela exclusão do cenário das fotos evidenciando o indivíduo, ou seja, a identificação 

da pessoa enquanto cidadão e não número, massa. O enquadramento é realizado a partir da 

altura dos olhos de cada retratado colocando-o em posição de igualdade em relação ao 

fotógrafo e ao consumidor/receptor final da imagem. Contudo, o destaque está na iluminação. 

Todas as imagens são iluminadas por iluminação artificial (flash), logo, intencionalmente 

construída para algum propósito. Entre as imagens, percebem-se algumas variações pequenas 

de iluminação, o que indica que os retratos foram realizados em momentos diferentes, mas a 
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lógica pretendida se mantém. Temos a utilização de uma luz principal suave, realçando o 

volume do rosto e uma luz contrária ao fotógrafo (contraluz) para destacar o modelo do fundo 

preto e realçar o brilho e contraste da roupa, pele e cabelo. Esta iluminação difere-se bastante 

da iluminação encontrada nas imagens que comumente reportam os imigrantes. 

Utilizando-se de uma pesquisa visual na internet pelas imagens realizadas pelo 

fotógrafo para a mostra fotográfica, podemos identificar outras imagens com a mesma 

estrutura compositiva (tipo de iluminação, fundo escuro e postura dos retratados). As imagens 

associadas a essa composição referem-se a algumas personalidades do mundo artístico e 

político. São pessoas que se destacam por suas próprias características – artísticas, políticas, 

profissionais ou até mesmo pessoais – e que utilizam a imagem para divulgação e 

conhecimento público. Nesta acepção, percebemos uma estratégia do fotógrafo em deslocar a 

imagem recorrentemente relacionada à imigração (anonimato; imagens de dor e miséria; 

composições envolvendo um conjunto muito grande de pessoas, etc.) para um imaginário que 

valorize o retratado, ou na melhor das hipótese, respeite-o. Na última etapa proposta por Eco 

(2001), nível tropológico, podemos associar às imagens da mostra fotográfica às figuras de 

linguagem metonímicas e de sinédoque, pois as imagens procuram representar e ampliar a 

parte em relação ao todo. 

Após essa breve análise do contexto técnico-artístico do registro fotográfico 

elaborado pelo fotógrafo, interessa-nos pesquisar as apropriações das imagens pelos públicos 

da mostra fotográfica, mais do que detalhar as possíveis mensagens que emanam das 

fotografias. Iniciamos com uma investigação sobre as visualidades em torno das migrações 

contemporâneas, isto é, a visibilidade desses fluxos na cidade de São Paulo. 
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Imagens da exposição fotográfica 

Imagem 13 – Gestos e olhares nas imagens da exposição 

Fonte: Montagem realizada pelo autor 
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Imagem 14 – Exemplos de retratos da exposição 

Fonte: Montagem realizada pelo autor 
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3.4 O imigrante na mídia - visualidades que hierarquizam  

Fica evidente, inicialmente, que a exposição aciona no público percepções em torno 

de um tipo de visibilidade dos migrantes dominante na mídia que tende a homogeneizar as 

migrações transnacionais contemporâneas a partir de narrativas imagéticas que o vitimizam e 

criminalizam, compondo um tipo de política do visível em torno dessas migrações.  

Obviamente que este processo comunicativo que visa a legitimar um tipo de visibilidade das 

migrações ocorre em interação com o receptor ao qual pode, de alguma maneira, (re)significá-

lo ou rejeitá-lo. Entretanto, tal posicionamento de criminalizar ou vitimizar o imigrante, por 

parte da mídia,  tem sido percebida, conforme observamos nos relatos do público e dos 

produtores da mostra fotográfica, como uma forma predominante de visibilidade dada aos 

fluxos migratórios, os quais se estabelecem ou associam as migrações à delinquência, 

conflito, pobreza ou ilegalidade. A exemplo dos visitantes da exposição na estação Tatuapé de 

metrô, cujos relatos destacam como a mídia significa, de modo dominante, a migração como 

conflito: 

Ah, eu acho que é sempre…. meio que aquela lá… sei lá, tipo: o país já está meio 
desorganizado e vem gente fazer mais bagunça, sabe? Gente que não é civilizada, 
vem bagunçar, vem… o negócio não está dentro do que a lei permite, vem zonear o 
lugar. (Entrevista 06). 

As vezes, a televisão não mostra o que eles estão procurando… Que nem, eu já vi 
muita reportagem que eles estão saindo do país deles porque está tendo guerra, 
muita falta de alimento, no caso, e que vem pra cá para poder buscar emprego. 
Sempre eles passam a imagem desta forma. E as empresas estão com escassez de 
trabalho e eles estão tomando nosso lugar mas não é isso. Eles estão procurando a 
mesma coisa que a gente. Estão na busca dos mesmos objetivos. (Entrevista 12). 

Talvez a mídia não mostre eles como pessoas… sim, eles trazem um sofrimento… 
eles foram arrancados. Foram arrancados da terra natal. Eles não vêm porque eles 
querem. Vem em busca de algo melhor. Alguns fogem da guerra, alguns fogem da 
pobreza, da fome. Mas eles também têm alegria, sabe? Eles não vêm aqui só pra 
isso. Eles querem recomeçar e no recomeço também faz parte o lazer, a cultura e 
talvez nas imagens… não sei… alguns mostram com uma expressão de 
infelicidade. Eles têm muito mais que só isso, muito mais que só o sofrimento. 
(Entrevista 07). 

Eles têm uma história. Eles têm uma vida e que a mídia não mostra, esconde e 
expõe eles como os clandestinos, como os invasores da sociedade brasileira, que 
vão roubar nosso emprego, que vão roubar… roubar nossa sociedade mas acho que 
eles deveriam ser inseridos aqui. (Entrevista 08).  

 Olha, eu… na minha percepção, é… eu acho que na mídia só vende tragédia. É 
muito mais fácil vender tragédia do que coisa boa. Então quando você só trata de 
tragédia que remete o… de quem vem de fora, só em tragédia, é difícil você querer 
criar uma imagem boa, quando você só ouve tragédia. Então é complicado isso, 
né? É complicado… (Entrevista 09). 
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É interessante notar que esta percepção de pensar reflexivamente o papel da mídia na 

questão da imigração, poderíamos dizer que não surge naturalmente, sendo necessário que 

exista algo que provoque essa reflexão, seja a partir das perguntas do próprio pesquisador, 

quanto a acontecimentos do dia-a-dia na vida das pessoas, com uma exposição fotográfica, 

por exemplo. O próprio fotógrafo, Chico Max, relata tanto em entrevista (MAX, 2017) quanto 

em depoimentos nas reportagens  de divulgação da mostra fotográfica, como um 91

acontecimento cotidiano propiciou uma reflexão e uma procura por maiores informações 

sobre a visibilidade dos imigrantes na mídia, o  que acabou desencadeando o projeto de 

criação da mostra fotográfica Somos Todos Migrantes. Na ocasião, como já explicitado na 

apresentação da mostra fotográfica (ver p. 83), Chico Max descreve que, ao visitar um 

restaurante peruano no centro de São Paulo, presenciou um grupo de imigrantes – 

identificados por ele como haitianos – em uma festividade. Ele percebeu que muitas pessoas, 

provavelmente brasileiros, evitavam uma aproximação, se afastando e atravessando para outro 

lado da rua. A própria iniciativa do fotógrafo em pesquisar sobre imigrantes haitianos, mesmo 

sem ter a certeza de se tratar realmente de imigrantes haitianos, é uma evidência da 

visibilidade que este fluxo migratório ganhou em espaços da mídia. Somada a um tipo de 

visibilidade atribuída pela mídia à imigração haitiana no Brasil , a trajetória pessoal do 92

produtor também colaborou para a opção do fotógrafo pela criação de uma exposição que 

atribuísse um outro tipo de visibilidade aos migrantes e que não os associasse a conflitos e 

problemas. 

Nessa perspectiva, a própria experiência de ser migrante também colabora para a 

percepção sobre um tipo de visibilidade das migrações dominante nas mídias, conforme 

 O Globo. Museu de SP vira terra de imigrantes no final de semana. Disponível em: <http://91

oglobo.globo.com/sociedade/museu-de-sp-vira-terra-de-imigrantes-no-final-de-semana-17980522>. Acesso em: 
10.jan.2017. 

Migramundo. Exposição leva imigração ao MIS e emociona público. Disponível em: <http://migramundo.com/
exposicao-leva-imigracao-ao-mis-e-emociona-publico/>. Acesso em: 10.jan.2017. 

Revista da Livraria Cultura. Olhares engajados. Disponível em: <http://www.livrariacultura.com.br/revista 
dacultura/edc101/olhares-engajados>. Acesso em: 10.jan.2017. 

Rádio CBN. Exposição Somos Todos Imigrantes, de Chico Max, na CBN-SP. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=TqcyuDtl7jc>. Acesso em: 10.jan.2017.

 Cogo e Silva (2016), descrevem a predominância de um quadro de sentido criminalizador da imigração 92

haitiana construída pela mídia brasileira. Termos como "fuga" do Haiti, da "miséria", do "desastre" e, 
posteriormente, de "invasão haitiana" ao Brasil, são recorrentes, segundo as autoras. 
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pudemos observar dos relatos dos próprios imigrantes que visitaram a exposição. O que 

sugere, conforme refletimos, anteriormente, a partir de Cardoso (1988) e Bucci (2004), sobre 

as diferenças entre o ver e o olhar, particularidades do visível concernentes à história de vida 

de cada pessoa. Nesta situação, em particular, presenciamos diferenças não só no que é visível 

a todos, isto é, o ver, para percebermos distinções entre os olhares em torno de uma mesma 

proposta, nesse caso, a presença de imigrantes na cidade de São Paulo. Entretanto, tanto o 

fotógrafo quanto os imigrantes que presenciaram ou participaram da mostra fotográfica, se 

"subjetivam nas imagens, agregando ao debate a reflexão de que o processo de produção e 

circulação de imagens está demarcado pela ideia de vínculo indissolúvel entre estética e 

política" (COGO; PASSARO, 2016, p. 04). Aqui, a estética pode ser compreendida para 

questões que nem sempre são traduzidas por todos, mas que de alguma maneira impactam o 

dia-a-dia das pessoas em um sistema das formas que determinam o que se dá a sentir, como 

pontua Rancière (2009).  

Em entrevista com o fotógrafo Chico Max (2016), possivelmente em decorrência de 

sua atuação profissional, observamos percepções mais focadas nas questões técnicas e 

estéticas relacionadas às lógicas da imagem e da visualidade na sociedade atual. 

Identificamos, no fotógrafo e também nos imigrantes que tiveram algum contato técnico-

artístico com imagens,  competências para elencar e explicar como os elementos visuais são 

construídos e utilizados na comunicação, sobretudo na mídia, o que evidencia que esta 

percepção foi adquirida a partir de um processo de formação e, em alguns casos, de atuação 

profissional.   

Entretanto, não observamos entre os relatos sobre a exposição feitos pelos 

entrevistados, imigrantes e não imigrantes, percepções de que os elementos compositivos – 

iluminação, cenário, vestimenta e postura dos modelos – estão associados a um constructo 

visual. Tal constatação evidencia, ao nosso ver, a permeabilidade das políticas de visibilidade 

na vida social, em que consumimos essas construções imagéticas, muitas vezes, sem nos 

darmos conta das significações que envolvem o processo produtivo que perpassa cada ato, 

cada imagem. 

No que se refere à percepção sobre a visibilidade de sua e de outras nacionalidades 

na mídia, a interação com a mostra gerou, entre os entrevistados migrantes, relatos que 
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evocavam sensacionalismo, tragédias, exposições degradantes de trabalho e/ou moradia, 

comércio irregular, pessoas exploradas ou necessitadas e carentes de apoio, sugerindo, ainda, 

os impactos de um tipo de estigmatização relacionada seja a uma nacionalidade em específico 

seja à imigração geral, o  que, na opinião dos entrevistados,  não colabora para a inserção 

cidadã dos imigrantes na cidade de São Paulo e no Brasil. Aqui, o estigma está associado  a 

uma visibilidade extrema de um atributo que impossibilita ou dificulta outras formas de olhar 

o imigrante. 

Eu acho que se hablamos‑  de imigrantes latino-americanos, a comunidade 93
boliviana aparece fortemente. Sempre relacionado ao trabalho escravo, né? Não 
que aparece de uma forma assim…  positiva, relaciona a cultura. Não, sempre 
associado ao trabalho escravo e também, em termo de refugiados, acredito que 
apareçam os haitianos. Muito! Não porque os africanos são generalizados. A África 
é um continente bem diverso e sempre falam: Os africanos… Então como 
nacionalidade, acho que os haitianos e os bolivianos. (ARAMAYO, 2017).  

Então a mídia vai repercutir os casos bem trágicos. [...] Humm… de modo geral, a 
mídia tradicional, ela sempre está anunciando o boliviano, entenda-se assim 
boliviano, porque nesta leva vai paraguaio, peruano junto, entendeu? 
Os rasgos‑  físicos, né? Há trabalhadores informais. Estigmatiza como, talvez a 94
ponto de classificá-los como não têm muita higiene e que talvez se submetem a 
trabalhos bem degradantes. E isso traz prejuízos para os próprios brasileiros, já que 
os locais não trabalham né? Nessas condições, mas tem alguém que vai se 
submeter. Então cria uma rixa, né? Você vai ver que, vira e mexe, tem alguém 
trazendo uma narrativa contra um estrangeiro dizendo aqui que: – Olha, eles vêm 
aqui roubar nossos empregos de trabalho, entendeu? […] Mas os canais de tevê, de 
rádio, tradicionais… eles mostram o lado bem negativo! Que beira a xenofobia, 
inclusive, mostrando esses imigrantes aí, né? Globo, RedeTV, Rede Record… 
quando sai uma notícia, tenha certeza que não é para poder mostrar esse lado que é 
de construção da sociedade que os imigrantes estão fazendo aqui. Normalmente é 
mostrar uma tragédia ou mostrar eles como coitados, como pedintes… (AÑNEZ, 
2017). 

Entretanto, ao mesmo tempo que essas narrativas dificultam uma compreensão mais 

humana e cidadã sobre os fluxos migratórios, segundo parte dos entrevistados, expõem 

também as contradições e deficiências no tratamento dado aos imigrantes na sociedade 

brasileira. Um dos entrevistados, o boliviano Danny Añnez (2017), lembra do  caso de 

assassinato do garoto Brayan Yanarico Capcha  para refletir sobre como a mídia explora e 95

 falamos (tradução nossa).93

 Traços, características físicas (tradução nossa).94

 Trata-se do episódio envolvendo uma criança boliviana prestes a completar 6 anos que foi assassinada em 95

frente aos pais por criminosos que assaltaram a família na madrugada do dia 28 de junho de 2013. O crime, de 
grande repercussão midiática, aconteceu na residência da família que estava apenas há 6 meses no país. Dentre 
as repercussões de violência que estão sujeitos muitas comunidades migrantes na cidade de São Paulo, o crime 
expôs como muitos imigrantes não possuem acesso aos serviços bancários devido à burocracia e a não 
regulamentação do serviço através das políticas migratórias.
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visibiliza a tragédia migrante e como ao mesmo tempo repercute as fragilidades na política 

migratória brasileira.  

A mídia tradicional, os grandes veículos midiáticos eles vão explodir… anunciando 
quando é uma tragédia. Nós tivemos tragédias dolorosas, entre as várias que 
tivemos em São Paulo, do Brayan Yanarico. O menino que foi assassinado, quando 
assaltantes entraram na casa, daí… uma repercussão muito grande! E se mostra um 
lado bem assim… trágico! Lógico, trágico mas… não se busca a questão dos 
direitos dessas pessoas, né? E daí logo vai encontrar, é que…. esses imigrantes 
guardavam dinheiro dentro de casa, por isso que eram alvos de assaltantes devido 
que eles não tinham acesso a bancos, né. Após essa tragédia, nós tivemos acesso. A 
bancarização, né? Que chamava… uma lei que facilitou Caixa Econômica, Banco 
do Brasil a abertura de contas, né? (AÑNEZ, 2017).  

Também observamos, a partir do relato dos entrevistados, que essa visibilidade 

estigmatizante, predominante em relação aos fluxos migratórios, tende a atribuir 

invariavelmente um sentido negativo ao termo “migrante”, impactando o própria experiência 

ou desejo dos sujeitos em se reconhecerem ou serem reconhecidos e visibilizados como 

imigrantes.  

A pesquisadora equatoriana Jenny Margoth de La Rosa (2017), relata que o fluxo 

migratório dos equatorianos no Brasil tende à invisibilidade, o que estaria relacionada à 

presença numericamente pouco expressiva desse coletivo , mas também  ao que ela atribui a 96

uma “escolha dos próprios imigrantes” de não se reconhecerem ou desejarem ser 

reconhecidos como imigrantes. Segundo Rosa (2017), três grupos comporiam o fluxo 

migratório equatoriano no Brasil. No primeiro deles, estariam os imigrantes que chegam ao 

Brasil para estudar, especialmente em universidades estaduais e federais. Aqui, de acordo com 

Rosa, o próprio status de estudante soma-se a rejeição do termo imigrante: 

Os estudantes, não se consideram por norma geral, imigrante. Ele é estudante! Se 
você pergunta para algum equatoriano estudante:  
– Você é imigrante do Equador? 
– Não, sou não! Sou estudante!  

Um segundo grupo estaria composto por imigrantes que chegam ao Brasil por meio 

de multinacionais, os chamados expatriados, que também não se reconhecem e nem são 

reconhecidos como imigrantes. Segundo Rosa (Idem), em ambos os casos, isto é, estudantes e 

expatriados, são regulamentados por contratos individuais que proíbem a participação em 

 Segundo a pesquisadora, estima-se que existam entre 2 mil e 2,5 mil imigrantes equatorianos em todo o 96

território brasileiro (ROSA, 2017).
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atividades associativas  e em movimentos políticos no país receptor. Por fim, Jenny destaca 97

que a imigração equatoriana no Brasil é constituída por um segmento da população que sai do 

país em função do próprio direito à mobilidade e que não possui a chancela de algum órgão 

público, sendo, em sua grande maioria, composta por indígenas com experiências ancestrais 

de mobilidade humana. Neste grupo, o terceiro, Rosa (2017) situa os imigrantes equatorianos 

mais suscetíveis a situações de vulnerabilidade. Segundo Rosa (2017) "… a palavra imigrante 

ficou meio que… […] Está meio que assim, deteriorada. Nós temos que fazer um trabalho 

muito grande com a palavra migrante, migração, mobilidade humana. […] É, a palavra ficou, 

meio que assim, com um conceito negativo”. 

Em relação às nacionalidades presentes na cidade de São Paulo, mais vulneráveis a 

essa visibilidade negativa da migração, a entrevistada cita a comunidade boliviana, povos do 

Oriente Médio, imigrantes oriundos de alguns países da África, Ásia e os haitianos. Neste 

ponto, Rosa faz um paralelo com as migrações históricas (de italianos, alemães, portugueses, 

espanhóis, etc.) que, segundo ela, tiveram o tratamento similar em sua chegada ao Brasil. Um 

tratamento que demarcava a aversão do brasileiro ao imigrante e um repúdio por parte da 

imprensa. Esta relação também foi tecida por outros imigrantes entrevistados que apontaram, 

ainda,  para as especificidades da visibilidade atribuída a cada grupo migratório a partir de 

elementos visuais que se articulam ou que são utilizados na construção de narrativas 

estigmatizantes, conforme evidenciam os seguintes relatos: 

É a boliviana. Infelizmente, devido ao trabalho análogo ao escravo, então 
acho que… a imigração mais atual que tem esse estigma de negativo da 
palavra imigração, do que significa mesmo a imigração, certo? Que já 
tiveram um pouco o japonês, já tiveram um pouco o italiano mas que hoje 
em dia é o povo italiano. Acrescentado, que como você disse, não é um 
povo branco. É um povo indígena. […] O italiano já era um estigma porque 
ele veio pobre. Os italianos que vieram acá para trabalhar nas fazendas no 
lugar do trabalho escravo negro. Tinham um estigma! O japonês, pela 
tipologia. […] Sim, as guerras e os conflitos lá no Oriente Médio e tal, estão 
provocando essa questão, na África também… Está provocando a vinda de 
refugiados tanto do Oriente, quanto de africanos ou do Haiti também, que 

 A atual lei que regulamenta a imigração no Brasil, Lei do Estrangeiro, também proíbe o voto e a atividade 97

política de imigrantes, sendo considerado crime, tornando o imigrante passível de deportação. 
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trazem este estigma pela mesma razão: eles não são brancos!Então, africano 
e haitiano, veja bem, já o afro descendente brasileiro ainda tem a 
problemática de ser negro. Então veja o recém chegado. Ele é estigmatizado 
até pelo próprio afrodescendente brasileiro, porque é o espaço que ele está 
ocupando, né? Tem toda uma repetição de condutas e modelos. (ROSA, 
2017). 

Porque as pessoas, elas não olham pra trás. Quando nós falamos… teu 
sobrenome: – Ah, italiano. Você sabe como a imigração italiana chegou 
aqui? A espanhola, a chinesa chegaram? – Ah não, mas… Claro, quando 
chegaram há 90 anos atrás, 100 anos atrás… a imigração italiana era 
perversa, igual a imigração haitiana. Claro, não era uma imigração que era 
de cor. Então, hoje em dia, o que acontece… e na época, não se falavam que 
eram refugiados, não! Só que estavam migrando pelo processo econômico 
da Europa, Segunda Guerra Mundial, pela própria economia que estava em 
decadência. Então eles chegaram aqui.. e na época, tinha aqui as terras, 
porque tinha lugar que você entrava e: o que que eu faço aqui? Não, tinha 
um pedaço de terra então… aí eles te davam um pedaço de terra, tá aqui! 
Então eles foram construindo sua vida… Os italianos foram construindo sua 
vida na base do que? Na base de sacrifício e esses que estão aqui e 
reclamam da imigração, o avô dele chegou aqui, seu bisavô! (AHUMADA, 
2015).  

Eu falo, por exemplo, como italiano. Os italianos também falam: – Ah, não! 
A nossa história de imigração…  
25 milhões de italianos saíram, imagina? 
– Na nossa história, nós fomos bem queridos! 
Não é verdade! Você acha? Peguei artigos na Itália, de 1905 e 06, que eles 
eram pintados como a pior raça. Daí você faz ver e pessoa: – Opa! Olha 
como olhavam para gente! Então… com termos muito cheio de desprezo, 
então, acho que este fenômeno, muitas vezes, é vivido. Por exemplo, nós 
brasileiros estamos lá no Japão, Estados Unidos… estamos lá: – Não somos 
como esses bolivianos… Daí já começam as comparações de desprezo. 
Acho que temos que superar isso, realmente. Os fluxo migratórios nos 
tornam muito semelhantes! (PARISE, 2017). 

Neste sentido, podemos observar que a imagem, seja ela interpretada de forma 

positiva ou negativa, não se apresenta isoladamente, isto é, há um conjunto de imagens que 

são formadas por outros conjuntos que na sua articulação cotidiana e histórica, formulam 

narrativas de sentido positivo ou negativo. Assim, não há uma única imagem a ser 

(des)construída, mas um conjunto. Nas citações acima, podemos observar também que essa 

visibilidade se ancora na hierarquização de grupos migratórios. Hierarquização dada por 

outras imagens, tais como “pele negra”, “pele branca”, “indígena”, “raça”, “traços orientais” e 

“pobreza”. Também somam-se a essas questões, a religião do imigrante e o local de origem, 
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se é uma zona rural ou uma grande cidade. Esses termos consolidam-se em conceitos, ou 

melhor, em preconceitos que, em algum grau, beiram a discriminação, ao racismo ou à  

xenofobia. 

É interessante notar que há um apagamento desses traços no caso das chamadas 

imigrações históricas, seja por uma questão de diferenciação dos grupos migratórios 

contemporâneos ou por uma romantização destes fluxos, tal como salienta Cogo (2006), em 

que a mídia brasileira tende  “à positivação da presença de matrizes européias na constituição 

de nossa nacionalidade e, ao mesmo tempo, à diluição dos conflitos e apagamento das 

diferenças que marcam a sua presença no cenário brasileiro” 

Essa hierarquização, como bem destaca Melo Rocha (2009), como estatuto 

estabelecido e socialmente acordado de credibilidade, é um atributo das políticas de 

visibilidade. Neste ponto, percebemos que tais políticas se espraiam por toda sociedade e se 

articulam nas relações cotidianas a fim de direcionar um modo de visibilidade pautado em 

hierarquizações relacionados à nacionalidade, etnia, gênero, classe. Rosa (2017) lembra  que é 

comum os imigrantes de nacionalidade equatoriana se apresentarem como indígenas, ao passo 

que, nas comunidades bolivianas, devido à uma visibilidade midiática negativa, observe-se 

outro tipo de postura: "Ele fala sou indígena (equatoriano) mas o boliviano não fala. Não! 

Quer dizer que ele vem do setor rural ou que ele vem de uma família indígena, Então, não 

fala. Eles mesmos sabem que é um estigma. E é assim… muito dado porque ele sabe que não 

é branco”. (ROSA, 2017). 

Entre os entrevistados, também foi recorrente a associação dos imigrantes negros a 

situações de racismo identificadas na sociedade brasileira. Tal posição, fruto da visibilidade 

de muitos imigrantes negros na mostra fotográfica, contrasta com a imagem do brasileiro 

hospitaleiro ou do país miscigenado que está de braços abertos a todos os imigrantes. Em 

grande medida, tal situação, ficou ainda mais evidente com o fluxo migratório haitiano, como 

destaca um dos entrevistados: 

Os haitianos… têm provocado aqui, né? Provocado uma sociedade que estava 
quietinha aqui, que se diz receptora e de repente… é um ou outro que provoca… 
Até que ponto é receptora? Até que ponto eu me reconheço no outro? Porque nós 
estamos falando de imigrantes negros, né? Imigrantes negros que se aqui já há 
racismo com os próprios nacionais, imagina quando vem um imigrante que é 
negro, inclusive é muçulmano, as vezes, já associado ao terrorismo. (AÑNEZ, 
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2017). 

Segundo a percepção do público na estação de metrô Tatuapé, migrantes negros, 

incluindo os haitianos e os de origem africana, seriam alvo de uma maior discriminação no 

marco desse regime de visualidades. As imagens da exposição e, muito provavelmente, o 

questionamento do entrevistador, trazem uma percepção e uma avaliação de como o negro é 

vítima de racismo diariamente e enfrenta preconceitos e dificuldades no trabalho laboral. 

Observamos que parte desta percepção advém das informações obtidas na mídia, como 

destaca a entrevista 04: "Eu acho que assim… uns, por exemplo, a África mostra mais aquele 

lado ruim, dos negros que é a realidade da vida, né? Também tem aquele lado bom que não é 

mostrado". (ENTREVISTA 04). Em outros casos, os entrevistados são mais enfáticos, 

apontando que a cor da pele denota o preconceito do brasileiro e sua suposta hospitalidade: 

Porque a cor deles é bem mais forte e tem um preconceito sim, muito forte sim, e 
também referente ao Brasil parece que está passando a perna neles, os tratam como 
escravos também. Eu vejo muito isso. Muito isso! Os bolivianos também, hoje têm 
muitas empresas de costura e agora estão fazendo empresas só com pessoas negras. 
Eu vi lá no centro da cidade isso. (ENTREVISTA 11). 

Eu acho que o brasileiro não acolhe bem ninguém. É muito preconceituoso! Em 
todos os sentidos: classista, cor, diferença, etnia, religião… o brasileiro é muito 
racista escondido. Ele tem um racismo oculto. 
É… – Ah, meu amigo é gay. Adoro ele mas ele é um bicha!!! 
Tipo assim, é um racismo escondido. (ENTREVISTA 13). 

Também observamos que, na percepção dos entrevistados,  as questões de 

discriminação não se restrigem aos imigrantes negros , mas abrangem também os imigrantes 

latino-americanos  que apresentam traços fenotípicos de indígena, sobretudo aqueles 

pertencentes às comunidades bolivianas, onde, na mídia, há uma associação recorrente ao 

trabalho têxtil análogo à escravidão. Nos relatos dos entrevistados 7 e 8, verificamos a 

associação dos bolivianos à costura e ao trabalho subvalorizado: "Eles têm que aceitar poucas 

opções que têm, já que são da costura. É isso?" (ENTREVISTA 07); "É, costura nas fábricas. 

É um trabalho também totalmente desvalorizado porque eles ganham 1 real por cada coisa 

que fazem. São totalmente desvalorizados”. (ENTREVISTA 08). Nessa perspectiva, a 

entrevistada boliviana Maria Del Carmen Mamani Sanchez (2017) relata a discriminação 

vivida e a própria dificuldade de conviver em um território que nem sempre é amistoso. 

E sempre têm uns que tem preconceito contra isso. É… não te chamam direto pelo 
nome. Só te chamam de Bolívia e… uns já vem com gracinha. Então acham que… 
eles… certamente, eu sei que têm bolivianos que devem ter pisado na bola mas eles 
acham que todos são iguais. Então a gente… tem um pouco de crítica nisso porque 
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meu irmão sofreu muito bullying na escola, também disso… Porque ele tem bem 
rosto de boliviano. Então ele recebeu muito bullying disso… os meninos ficavam 
zoando ele e meu irmão, no final, uma vez agrediram ele e eu tive que tirá-lo da 
escola. Transferir para outra escola porque ele já não ia para a escola. Então, 
ficou… têm pequenas coisas que fica difícil mas também muitas vezes eu também 
já passei por aqui… Uma vez eu vendi chocolate dentro do ônibus, muitos anos 
atrás, eu também passei por isso mas eu nunca fique de cabeça pra baixo. Sempre 
topava com eles. Eu sei que ia acabar dando briga mas eu sempre acabava brigando 
com um deles. Eu sempre dava de frente. Então são poucos assim que… ah, muita 
gente aceita do jeito que a gente é, boliviano, né? Como dizem, o nosso rosto que 
tem bem de índio, indígenas… eles percebem bem fácil na nossa face do rosto, 
principalmente, né. Eu acho que é um pouco mais assim… só um pouquinho de 
pessoas tem preconceito contra os bolivianos. (SANCHEZ, 2017).  

Tal relato acompanha as questões colocadas por Danny Añnez (2017), ao lembrar 

que é recorrente no Brasil a utilização do nome do país para a identificação da pessoa. Essa 

nomeação do imigrante relacionada à nacionalidade provoca um apagamento das diferenças, 

logo, da diversidade, repercutindo, inclusive, na acolhida desses imigrantes nos serviços 

públicos da capital paulista.   

Sim, porque se coloca todos no mesmo grupo. Todos no mesmo grupo. Brasileiro 
adora fazer isso! (sobre relacionar imigrantes de diferentes países da África como 
africanos ou nomear esses imigrantes como haitianos, devido à grande visibilidade 
midiática que esse fluxo migratório esteve exposto) 
– Ah, japonês! É todo igual! 
Se é coreano, se é chinês… tudo olho puxado. Isso também é um grande perigo 
porque quando se abre os abrigos emergenciais para poder acolhê-los esses 
imigrantes, se coloca nos abrigos comuns e se cria toda uma problemática porque 
esses abrigos municipais, estaduais da assistência, eles têm um recorte que é o 
morador de rua. E esses imigrantes não têm esse recorte. A maioria são 
profissionais, são pais de família que estão abandonando o seu território e suas 
casas. Estão deixando o país por outros motivos e dentro dos abrigos emergenciais 
se colocou esse conjunto e gerou um grande problema porque havia etnias rivais lá 
dentro, nigerianos, haitianos, angolanos… Guiné Bissau, entendeu? Houve uma 
tensão muito grande lá. Então tem que ter muito cuidado de que tipo de imigrante 
que se fala. (AÑNEZ, 2017). 

Em relação às percepções sobre a visibilidade dos migrantes na cidade de São Paulo, 

cabe destacar, ainda, que a quase totalidade do público entrevistado na estação de metrô 

Tatuapé já vivenciou algum tipo de interação ou contato interpessoal e não mediado pelas 

mídias com imigrantes na cidade, seja no mesmo bairro onde reside – aqui, normalmente, os 

relatos foram de regiões periféricas da cidade‑  – seja  em outros espaços da cidade, 98

sobretudo na região central. Esta relação com os imigrantes no cotidiano talvez tenha 

colaborado para que fossem atraídos para ver a mostra fotográfica, além de contribuir para as 

 Lembramos que a estação de metrô Tatuapé, mesmo próximo da região central, integra um bairro da Zona 98

Leste da cidade, além de ser ponto de transferência para bairros periféricos da cidade, o que pode justificar a 
presença desse perfil de entrevistados.
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ressignificações que eles, como público, fizeram da exposição e mesmo do papel da mídia na 

construção de um tipo de visibilidade das migrações contemporâneas. Neste ponto, muito 

provavelmente possa haver  um diálogo entre as imagens da exposição e as imagens que essas 

pessoas têm dos imigrantes em sua interação cotidiana.  

Eu já conheci uma pessoa da África. O pessoal da África que veio da África para o 
Brasil, né? Daí eu conversei com eles e fiz amizades com eles. É como se fosse 
aqui como está mostrando a foto, né. Nós podemos ser e podemos fazer amizades. 
(ENTREVISTA 02). 

Cara, conheço bastante! Conheço uns chilenos, conheço… putz, cara que veio na 
Nova Guiné, não sei… é bem difícil de lembrar agora. (ENTREVISTA 03). 

Eu conheço alguns haitianos. Lá onde eu moro tem bastante. (ENTREVISTA 04). 

Eu tive contato com os bolivianos porque eu tive que fazer um trabalho da 
faculdade e aí eu fui lá na Mooca, onde eles vivem assim… Tem uma feira aos 
sábados na rua Coimbra que é o lugar que eles ficam lá e eu achei bem legal. 
Interessante! Diferente a cultura. (ENTREVISTA 08). 

Sim. Eu já fui coordenador de uma área da América Latina e a gente, por ser 
América Latina, a gente tinha no nosso quadro de funcionários, peruanos, chilenos, 
até mesmo espanhóis para tratar da parte da América Latina. (ENTREVISTA 09).  

Ah, eu vejo alguns… lá na Concórdia, têm tantos né? (ENTREVISTA 10). 

Como eu moro em Itaquá (Itaquaquecetuba), lá têm muitos nigerianos e como eu 
trabalho aqui no centro, você vê muitos bolivianos, dentre outros. Alguns ficam 
mais na rodinha deles. É, quando eles têm um grupo, ficam mais na roda deles. 
(ENTREVISTA 13). 

 Deste modo, conforme apresentamos em trabalhos anteriores (COGO; PASSARO, 

2016, p.04, apud. DE LA HABA, SANTAMARIÁ, p. 2001, p. 6), diferentes construções que 

derivam da produção, circulação e apropriação das imagens, também representam e instituem 

o social, onde "conformamos, através das imagens, nossa vida em sociedade e nossa relação 

com o Outro, o que faz com “não nos movimentemos somente com o empiricamente 

verificável com respeito aos outros, mas também com suposições e conjecturas”".  

3.5 Singularidades migrantes: percepções sobre as imagens da exposição 

A singularização do imigrante como modo de visibilidade privilegiado pelos 

produtores da exposição é um das dimensões que também operou na percepção do público da 

exposição em relação à possibilidade de construção de um outro tipo de visibilidade das 

migrações não associada a problema, conflito, etc. Para o fotógrafo Chico Max (2016), as 

imagens deveriam servir como um contraponto à visibilidade midiática dominante no campo 
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das migrações, especialmente no que se refere ao deslocamento de uma invisibilidade ou um 

tipo de visibilidade dos imigrantes negros, demarcada, por exemplo, por imagens de miséria e 

sofrimento. Pe. Paolo Parise lembra, a esse respeito, do relato do próprio fotógrafo sobre a 

proposta da exposição quando mencionou  o desejo de  “querer fazer ver que a pessoa é 

bonita sem precisar fazer efeitos" (PARISE, 2017). 

Chico Max (2016) relata a dupla função que imaginou para a exposição: primeiro, 

mostrar para os próprios imigrantes que são possuidores de uma beleza e de uma diversidade 

que deve e pode ser retratada de uma outra maneira, distante da visibilidade negativa 

predominante; segundo, evidenciar e expor para o público brasileiro que essa visibilidade é 

possível e deve ser valorizada. O relato do fotógrafo sintetiza a proposta que buscou idealizar,  

Isso, sem estar no estúdio. Cara… eles ficaram surpresos assim, ficaram admirados 
e se acharam bonitos. Uma coisa fantástica nisso… daí entra a psicologia, auto-
estima, como você se vê, né? O princípio básico da psicologia é como você se vê, 
como eu vejo o outro e como eu acho que o outro me vê. Sempre está nesta 
relação. Como na câmera, aliás, obturador, luz e tempo, né? É… então, essas 
pessoas, muitas delas, ficou nítido assim.. quando eles se viram de maneira 
diferente de como ele acha que o outro vê. E de como ele se vê também. Rola 
surpresa. Surpresa boa, inclusive. Muitos ficaram muito felizes ao ver a fotos e 
isso, valeu! Pronto. O papel está comprido ali, o resto é o desdobramento da coisa. 
Mas você tem o poder de modificar a pessoa a longo prazo, modificá-la para 
sempre. […] Não tenho dúvida, cara. Isso que vale e pra quem está do lado de fora, 
também ao ver a exposição. O sujeito chega aqui e: – Oh, não é um bando de 
faminto, desgraçado, passando fome. Que dó! Sofrimento… aquele momento dó, 
né? (MAX, 2016). 

Também percebemos um esforço para que as imagens da exposição sirvam como 

mediação que favoreça a proximidade com o Outro, com o aparentemente, diferente. É 

interessante notar a partir da fala do fotógrafo e, a despeito das relações cotidianas de parte do 

público com os imigrantes, que uma primeira barreira a ser superada é a barreira da imagem. 

Nesta acepção, situa-se  o trabalho de Hans Belting (2014), ao refletir que as imagens existem 

a partir dos corpos que se projetam na imagem, ao mesmo tempo que as imagens se animam 

nos corpos. A percepção do fotógrafo sugere esse posicionamento de que o embate ocorre, 

sobretudo, no campo das imagens. Imagens que são produzidas para serem consumidas. 

Agora aqui, você… uma coisa que eu falo, você… quando digo, você, digo todo 
mundo, a não olhar o que é considerado problema, o que incomoda. Você não 
encara o mendigo na rua. O negro aparece, você desvia. Então, você tende a não 
olhar. Aqui… primeiro, não é a pessoa física na sua frente, então você pode encarar 
o sujeito. Não é o fortão que está lá mas é a imagem do fortão. Ela (a imagem) está 
olhando pra você e não está em uma situação degradante. Qual é a tendência? Tudo 
bem, você vai sair daqui e isso se dilui. Pelo menos, na hora que você sair, você vai 
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estar forte e alguma pessoa dessa passar na tua frente, você vai olhar diferente. Por 
que você não vai associar só à miséria, você vai associar a isso aqui, à beleza. 
Então… aí entra o poder da mídia e o poder da arte! (MAX, 2016).  

Os produtores da mostra também sugerem, em entrevistas e nas reportagens de 

divulgação da exposição, que a singularização do imigrante retratado está presente nas roupas 

que eles utilizam e na visibilidade que expõe características da sua própria visualidade, isto é, 

uma visibilidade que é consentida e desejada pelo retratado. Nesta visibilidade, detalhes dos 

rostos, olhos e mãos são visíveis sob uma iluminação fotográfica em que os detalhes são 

valorizados, assim como ocorre em retratos de políticos e personalidades artísticas. Neste 

sentido, as roupas, enquanto imagens simbólicas do consumo, participam desta 

singularização. Lembramos que cada retrato apresenta o migrante sem o contexto do cenário 

(fundo preto), evitando associações da imagem do retratado com os objetos que poderiam 

remeter a outras significações. Os migrantes foram retratados com roupas, ditas usuais, do 

dia-a-dia, distanciando-se, deste modo, das vestimentas relacionadas às festividades das 

nacionalidades – um caráter que os aproximaria do exótico. 

Podemos entender, a partir dos relatos dos produtores, que a força da mostra 

fotográfica está no tratamento técnico-artístico para cada um dos retratos. Isto é dizer, 

características de iluminação, enquadramento e direção das posturas dos retratados que se 

distanciam da visibilidade dominante dos imigrantes na mídia, onde essas características, aos 

quais chamamos técnico-artísticas, são diferentes. Uma contraposição que se distancia da luz 

contrastada, própria da luz solar castigante, e dos enquadramentos dos grupos de pessoas em 

grande quantidade, que invisibiliza a individualidade e singularidade do imigrante. 

Curiosamente, o próprio fotógrafo indica que o valor das imagens não está no tratamento 

técnico, embora ele relate que tais características estariam associadas simbolicamente a 

produtos e pessoas valorizados na sociedade‑ : 99

Depois eu pensei, vou fotografar essas pessoas com uma luz que [...] Essa mulher 
(o fotógrafo indica com a mão, a imagem de uma das imigrantes negras retratadas), 
podia ser loira e estar segurando um perfume que poderia ser Dior. Daí o nêgo ia 
olhar com a maior naturalidade do mundo. Mas como são negros… são a maioria 
mas rola um certo incômodo até de ver gente comum, fotografado com essa luz… 
meio que de publicidade. Acho que o valor dessas fotos não está na técnica 
fotográfica. Aliás, eu meio que cago pra isso. Aprendi a fotografar sozinho, 
desenvolvi a minha própria, enfim… técnica e as formalidades…[…] Eu acho que 
a coisa está no olhar mesmo. (MAX, 2016). 

 Marca francesa, de renome global, associada ao luxo e requinte.99
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Com relação à percepção do público não migrante sobre as imagens da exposição, 

verificamos também apropriações que apontam para essa singularização dos imigrantes  

retratados, onde há uma identificação e subjetivação, por parte do público, nos detalhes das 

imagens. Deste modo, os elementos de construção fotográfica utilizados pelo fotógrafo, 

colaboram para produzir uma percepção de familiaridade e solidariedade com os imigrantes. 

Eu achei bem legal. Mostra uma galera que está chegando… mostrando seus 
valores. Seus, assim, tipo… aspectos culturais. A coisa da maquiagem, da roupa, 
dos detalhes… Eu achei que mostrou bastante a personalidade de cada um. Eu 
achei bem legal! Achei interessante. Um olhar de gratidão, né! Sei lá… como se 
alguém quisesse dizer: – Valeu por receber a gente aqui, sabe? (ENTREVISTA 05). 

O que eu achei muito bonito das fotos do fotógrafo, quando eu olhei, achei muito 
foda. São simples., fotos de pessoas no estúdio, não tem fundo mas o olhar está 
muito… parece que eles estão olhando pra mim. Eles estão muito sinceros olhando 
pra quem está olhando a imagem. Serenos, assim, de peito aberto. –Estou aqui, 
vamos tentar que essa empatia role. Eu achei muito isso! Eu achei muito, muito, 
muito lindo. (ENTREVISTA 06). 

"É preciso dizer não para dizer sim". E as imagens aqui, alí do casal da Síria que 
provavelmente eles colocaram o nome de Rita na filha, porque ela é uma brasileira 
e eles são de fora e é bem bacana, tipo: – Vamos construir uma história diferente 
aqui no país, então nossa filha vai ser uma representação tudo novo. 
(ENTREVISTA 07). 

Verificamos diferentes leituras em torno das imagens da exposição que buscam o 

deslocamento de uma visibilidade negativa das migrações. Um tipo de leitura que sugere a 

possibilidade da imagem materializar a experiência do Outro. Nas citações a seguir, também 

observamos elementos que tendem a singularizar a visibilidade do imigrante, neste caso, a 

partir subjetivação das expressões dos retratados.  

Com certeza porque você consegue avaliar pela imagem cada um… com sua 
experiência ali no rosto e você cria uma nova visão da coisa, até porque… de 
repente, não é tão enfatizada assim. (ENTREVISTA 03).  

Ah, não sei… acho que olhando assim, parece que eles têm uma esperança, né? A 
foto transmite isso. Todos eles, parece que eles esperam algo. Não, são como a 
gente que espera algo. Só que a gente não está saindo de um lugar tão radical, 
porque a gente trabalha, faz as mesmas coisas. Eles saíram dos países deles pra cá e 
eles colocaram todas as esperanças deles. Você olha nos olhos dele isso. 
(ENTREVISTA 13).  

Eu achei o olhar deles bem triste. É, parece que eles estão olhando a gente. […] Eu 
acho assim. Acho que o jeito da gente olhar é diferente, não é verdade? Achei meio 
assim, sabe… assim meio estranho. (ENTREVISTA 10).    

Pe. Paolo Parise (2017), ao mencionar alguns resultados da visibilidade da mostra, 

relata as reações dos próprios imigrantes frente às imagens produzidas, indicando a relevância 

de políticas de visibilidade ancoradas na singularização do migrante. 
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Então, primeiro, numericamente mas em nível de reações existenciais das pessoas, 
bater foto com o celular, dizendo: Eu sou peruano! Dizendo… dizer isso: Ah, eu 
sou nordestino também! Então, essa reação de assumir essa identidade e de ver 
essa visibilidade colocada sem comentários, sem tachar de coitados, disso que é 
melhor ou pior, acho que simplesmente, somos todos imigrantes. 
E a imagem por si só? E a pessoa dialoga com aquela imagem? 
Que olha a imagem. Só aquela introdução que foi feita e daí cada imagem sem 
explicação. Sem dizer a profissão que no início nós tínhamos feito um pequeno 
vídeo. Cada imigrante explicando o que ele era e o que ele gostaria de fazer no 
Brasil. Não foi utilizado! O Chico gravou. Tinha todo este clipe. Talvez fosse 
melhor, não falar a profissão nada, nem o seu sonho, deixar… os rostos, os olhos, 
as vezes, as mãos, que o Chico gosta muito de fazer ver as mãos. Então esta 
postura sem efeitos, nada. Só com este efeito de fazer escuro atrás.  
Eu achei bem interessante também a possibilidade de termos colocado mãe e filha. 
Casal! Quer dizer, também esta… não só indivíduos mas esta variedade. Tem uma 
família, por exemplo, tem uma família da Síria, é uma coisa. Quando você vê, por 
exemplo, tem uma mãe e filha boliviana com aparelho… Eu lembro que teve 
alguns bolivianos que se queixaram porque tinham aparelho. 
– Ah, não gostei. Não gostei porque nós fomos retratados com aparelho (de 
dentes). 
– Não, olha que bonito… Claro, daí é… Mas é bonito e espontâneo como tem… 
porque não se usa aparelho? Qual é o problema? Então… (PARISE, 2017). 

Uma outra leitura dos entrevistados sugerida pelo próprio título da exposição 

“Somos Todos Imigrantes”, está orientada à normalização da imagem do imigrante a partir de 

um “colocar-se no lugar do outro através de um reconhecimento de uma origem comum 

migrante”.  Tal posicionamento nos aproxima, a partir da reflexão do filósofo Boaventura de 

Souza Santos (2003, p. 56), o pensar sobre a relativização e ambivalência em torno dos 

termos diferença e igualdade, onde "... temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença 

nos inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. 

Deste modo, os relatos de parte do público, transcritos na citações a seguir, carregam 

esta ambivalência e se aproximam do intuito dos produtores em "fazer ver esse outro lado". 

Aqui, poderíamos intuir: um lado da diferença e um lado da igualdade. 

"Eu acho que elas são parecidas com a gente. Acho que não tem diferença. É só 
aparência mas as pessoas acho que são todas iguais”; (ENTREVISTA 04); 

"Algumas você se confundiria que é um brasileiro. Se falassem português como 
nós, com certeza você ia falar que é brasileiro” (ENTREVISTA 09);  

"É uma imagem, tipo assim: eu sou igual a você também! Entendeu? Me passa 
muito isso! Somos todos iguais. Ninguém é diferente". (ENTREVISTA 11). 
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3.6 Visibilidades das migrações: limites e possibilidades 

No marco dos processos de produção e, especialmente, de apropriação por parte do 

público migrante, procuramos levantar as percepções sobre os limites das imagens da 

exposição fotográfica e as possibilidades de produção e reconhecimento de outros modos de 

visibilidade dos fluxos migratórios que propõem deslocamentos de um modo dominante de 

visibilizar as migrações associadas a problema, conflito, etc. Trata-se de  percepções que 

apontam também para reflexões sobre o lugar estratégico da comunicação (e das mídias) nas 

dinâmicas de cidadania dos migrantes transnacionais na cidade de São Paulo, tanto no que se 

refere a uma maior democratização do acesso e uso dos recursos comunicacionais por parte 

dos migrantes e suas organizações de apoio para a produção de outras visibilidades quanto no 

que diz respeito aos limites das estratégias comunicacionais e midiáticas no campo das 

visualidades migratórias para a promoção de igualdade e cidadania no campo das migrações. 

Mencionamos, anteriormente, a mediação da história de vida e profissional, na 

produção e leitura dos elementos visuais que compõem as imagens da exposição fotográfica. 

No marco dessa variação, observamos, nos relatos dos imigrantes entrevistados, diferentes 

perspectivas para indicar os limites que as imagens da mostra teriam para colaborar com os 

processos de mudança nas políticas migratórias, nas políticas de visibilidade e na própria 

cidadania dos migrantes no Brasil. Em alguns relatos, o reconhecimento desses limites 

evidencia, em certo sentido, novas possibilidades para a constituição de espaços para uma 

visibilidade não criminalizadora dos fluxos migratórios. Tais possibilidades ultrapassam o 

âmbito de abrangência da mostra fotográfica ou o campo da imagem, podendo se estender a 

outras propostas que visem uma maior democratização dos usos dos espaços públicos visando 

favorecer tanto a inserção dos imigrantes na cidade de São Paulo, como o acesso e utilização 

de recursos comunicacionais por parte de diferentes grupos migratórios. 

Um dos pontos levantado pelos entrevistados refere-se à abrangência da exposição 

fotográfica nos espaços da cidade de São Paulo. Esta difusão contribuiria tanto para o 

desconfinamento dos movimentos de discussão dos grupos migrantes, quanto para uma maior 

visibilidade das imagens pelo público. O chileno Miguel Ahumada (2015), um dos retratados 

da mostra fotográfica e que acompanhou o trabalho de produção das imagens, pontua que um 

dos grandes êxitos do evento foi a abertura da exposição no Museu da Imagem e do Som em 
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São Paulo, aludindo à ocupação de um espaço localizado em uma área da cidade 

tradicionalmente não ocupada pelos imigrantes. 

Claro, porque foi interessante porque essa mostra no Museu da Imagem e do Som, 
está em um lugar que é privilegiado, nos Jardins. Eu morei perto ali e ia muito 
assistir filme no museu. Então, às vezes, acontece da paulista pra cá (centro) e da 
marginal pra… então, aquele ali, nós não temos imigrantes. Então, quando você vai 
e faz uma mostra e você olha as pessoas que estavam ali, o conceito começa a 
mudar. Porquê? Porque nessa roda (de conversa), no segundo dia e que tinha, mais 
ou meno, 80 pessoas. Cada um perguntava. Você vê que a própria Bruna Furlan que 
é a presidente da comissão da nova lei da imigração da câmara dos deputados, ela 
apareceu porque estava lá. [...] São espaços que são diferenciados, né. Porque, por 
exemplo, olhe uma imagem: eu faço uma marcha dos imigrantes da praça da Sé, da 
praça da República até a praça da Sé em um domingo 9 horas da manhã. Qual é a 
imagem que eu passo? Eu não passo uma imagem positiva. Agora, se eu vou fazer 
uma marcha, por exemplo, na paulista. A imagem vai mudar… E a forma como foi 
colocada essa mostra, essa imagem… para um público que é diferenciado, porque 
ele é diferenciado. Quem vai no Museu da Imagem e do Som, ele… há muitos anos 
que não vem na praça da Sé. Então… eu acho assim… muito interessante! E no 
olhar das pessoas que ali passavam e perguntavam: –Nossa, olha que interessante.. 
E pessoas que: – Eu não conhecia essa forma; pra mim, era uma imagem diferente. 
Então, a partir disto, a imagem pode ser mudada. (AHUMADA, 2015).  

A boliviana Jobana Moya Aramayo (2017) também avalia os espaços na cidade de 

São Paulo como importantes catalisadores de visibilidade, associando a sua ocupação à 

necessidade de enfrentamento de uma burocracia que limita e até impede o uso desses 

espaços, especialmente por parte dos imigrantes.  Neste sentido, as questões de visibilidade 

não se restrigem às organizações midiáticas privadas,  mas se estendem aos espaços públicos 

que atuam como potenciais lugares também de visibilidade da diversidade migratória da 

cidade.  

E também porque o tema da visibilidade, por exemplo, um tema cultural, os 
imigrantes… a maior parte faz assim ad hoc, de uma forma gratuita, não ganha 
nada. Faz porque gosta. E agora com os espaços públicos, por exemplo, tem um 
monte de editais que nós, muitas vezes, não podemos participar e que não sabemos 
como participar e, agora, eu ia percebendo… como isso limita a participação dos 
imigrantes. A maioria… somos pobres. Não temos tanto tempo só pra dedicar a 
isso. Não temos alguém que elabore os projetos. Se faz muita coisa cultural só 
que… se você não sabe elaborar projetos, não sabe apresentar, não tem uma 
conversa com alguém. Você não vai entrar nos espaços públicos! Não é somente 
um tema de discriminação de pessoas. Burocraticamente, a estrutura é 
discriminadora. Te afasta, fecha… não só para os imigrantes mas para as pessoas 
pobres. [...]  … a invisibilidade no âmbito onde você coloca a cultura e a cidade, 
nós não temos acesso. Alguns poucos conseguem porque algumas vezes tem 
suporte. Mas muito pouco, comparado à produção quase clandestina (produção 
sem o apoio institucional), poderia falar. Porque não se conhece o que se faz; se faz 
muito! Então, impossibilita algo novo. Essa é uma cidade, uma cosmopolite, porém 
pra quem esse cosmopolitismo. Aí, me parece pertinente o direito à cidade. Pra 
quem essa cidade? Esses espaços públicos, pra quem são? Quem tem acesso? Os 
imigrantes e as minorias, não! (ARAMAYO, 2017). 
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Contudo, além da restrição da visibilidade através controle dos espaços públicos 

exercido pelas políticas – municipal, estadual e federal –, observamos que a fragmentação dos 

interesses entre os diversos grupos migrantes na cidade de São Paulo também contribuem 

para a precária visibilidade dos fluxos migratórios. Em alguns casos, essa fragmentação tende 

a ser característica de uma nacionalidade, conforme observa Parise (2017), ao comentar sobre 

a comunidade haitiana. Em outros, de acordo com Aramayo (2017), os próprios coletivos – 

compostos por migrantes de de diferentes nacionalidades –, que apresentam domínio de 

alguma ferramenta que propicia visibilidade midiática tendem a competir entre si, muitas 

vezes não visibilizando as ações de outros grupos migrantes.  

 
Por exemplo, a questão do Haiti, é interessante que tem muito boas iniciativas, mas 
tudo pulverizado. Eu acho que… claro, pode ser, correr o perigo de ser uma visão 
muito superficial mas eu percebi conversando com outras cidades: Manaus, 
Curitiba, Porto Alegre… Cuiabá, nasce muitas tentativas fantásticas, mas com 
dificuldade de se agregar entre eles. Cada um quer a sua. Está em competição com 
a sua. Assistimos isso aqui em São Paulo, então, eu já conversei com eles: 
– Gente! Como é possível não se unir? Vocês se unem! Cada um tem a sua ideia e 
depois vamos… vamos… Então, essa dificuldade, realmente, sabe… vamos juntar! 
E cada um funda, cria…  
– Ah, eu quero fazer isso, eu quero… Isso tira a força. (PARISE, 2017). 

Porque, por exemplo, incluso na mídia migrante, quase ninguém replica o que nós 
fazemos. Isso pode ter diversas  explicações e interpretações. Acho que primeiro 
falta também dentro dos imigrantes, medios‑  entre os imigrantes, essa 100
democratização. O que queremos levar? Solo o que nos interessa mostrar ou vamos 
levar na verdade o que está acontecendo e dificilmente você encontra um medio, eu 
honestamente não posso falar de um que faça isso. Porque cada quem, puxa do seu 
lado. Nós, na fanpage, tentamos visibilizar as coisas mas também tem organizações 
que fazem coisas e eles não se visibilizam. Então, nós também não vamos dar 
espaços também pra eles. Porque… antes os outros publicavam, não sei… era uma 
ONG, sei lá… das coisas que faziam porque eram muito legais mas eles nunca, 
nem pedindo, compartilhavam alguma coisa que nós estávamos fazendo. Então 
também… é bem difícil isso. Bem difícil. Então terminamos fazendo isso, 
divulgando coisas que sabemos que, los que tem algum medio, não divulgariam 
facilmente ou que são amigos. Agora, trabalhamos por meio de reciprocidade. 
Porque é difícil o acesso sabe, é muito difícil. Por a gente não ser blog, a agência 
presencia, que estão colocando as notas. Migramundo, nos coloca com visibilidade, 
então você vai vendo… porque parece que foi uma competencia‑  mas na 101
realidade, eu acredito que todos estão disputando para dar mais visibilidade aos 
direitos humanos mas, sei lá… parece que não é uma competencia para muitos. 
Então isso também se invisibiliza e muitas coisas que se faz, não são divulgadas 
pelos que têm algum poder para divulgar, mas não fazem. Não divulga. Também  é 
uma luta a ser dentro do movimento migrante porque não só de imigrantes compete 

 Medio, no sentido de mídia (tradução nossa).100

 Competencia - rivalidade entre duas ou mais pessoas que aspiram a mesma coisa (tradução nossa).101



�120

as instituciones‑  e ONGs… o buraco é mais embaixo, (risos). (ARAMAYO, 102
2017). 

Também observamos, a partir da fala de Aramayo, que toda visibilidade está 

relacionada, primeiramente, a um instrumental técnico específico, seja para a publicação 

quanto para a negociação e   conquista de espaços para expor e divulgar o que se deseja 

publicar. Neste sentido, conhecimentos e competências  comunicacionais tornam-se 

limitadores da visibilidade migrante. Pe. Paolo Parise (2017) relata, a partir da sua experiência 

como um dos coordenadores da Missão Paz, que a instituição só conseguiu se posicionar 

ativamente em relação à visibilidade dos migrantes na mídia e para as construções de políticas 

públicas em prol dos imigrantes a partir da contratação de profissionais para área de 

comunicação e da construção de uma presença política nos espaços governamentais, onde são 

discutidas as políticas migratórias, seja nas esferas municipal, estadual ou federal. 

Observamos também que esta percepção, por parte do padre na Missão Paz, é recente e 

posiciona a comunicação e a política como instâncias fundamentais de embate da visibilidade 

migrante. 

Os eixos, os serviços que temos, foram dialogando com a realidade migratória e 
social. Então, por exemplo, o eixo trabalho, nasce em 2012 por causa de uma série 
de coincidências e provocações, nasce o eixo trabalho. O eixo saúde, 2013. Eixo 
documentação, 1980. Então já, bem anterior… a Casa do Imigrante, 1970, um 
serviço mais assistencial. Agora, por exemplo, dois serviços novos, antes 
incidência política, de uma maneira exclusiva porque antes era feito "quebra-
galho". Fazia um dia um, um dia o outro, parecia… mas ter um profissional 
liberado para isso, que é a Letícia. Liberado pra isso, para marcar presença, 
municipal, estadual e federal, nas redes, isso começa muito recente e a mesma 
coisa na área de comunicação. Se começa a perceber que a mídia, num primeiro 
momento, vem muito aqui mas a partir de pautas. Aí, há uma certa altura, me 
lembro, começo a conversar com um colega. a falar: 
– Aqui, não dá pra viver assim. Temos também que nós conseguir pautar! 
Acho que tem que ser de mão dupla. Então, não dá, se queremos influenciar. Daí 
começa esta tentativa, eu diria até tímida, com pessoas, até ser profissional na área, 
formada em jornalismo e tudo, que começa a pensar, manda releases. Eu vi a 
matéria, por exemplo, você vai ver hoje ao meio-dia, no jornal… (no jornal 
televisivo SPTV). Então, isso foi um release que foi mandado. A Globo entrou… 
pra toda grande mídia. A Globo entrou e falou: – Nós gostamos deste assunto… 
E fomos dialogando e foi-se produzindo a matéria. Então acho que pautar e deveria 
sair uma boa matéria, positiva. Vamos ver o resultado final porque tudo pode 
acontecer. Mas pelo menos existe a intenção! Se a gente fica de uma maneira 
passiva, não há… 
Então, eu lembro esta tentativa de pautar e não só o imigrante como problema mas 
fazer ver o outro lado, ontem, gravamos aqui… um pedaço, entrevista comigo. Os 
imigrantes em outros lugares que até em momentos de crises, o imigrante tem um 
potencial humano, profissional que pode ajudar a economia. Então, a gente olha 
isso aqui: – Ah, ele rouba! 

 Instituciones - instituições (tradução nossa).102
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Não, ele é algo que se acrescenta, que soma, que pode ajudar! Então, acho que esta 
tentativa é recente. Foi se acrescentando, percebendo que tem o mesmo valor que 
os outros serviços. (PARISE, 2017). 

Outro ponto abordado pelos imigrantes entrevistados está relacionado à sua 

percepção em torno do papel da fotografia e das imagens da exposição, evidenciando a 

importância da imagem na nossa sociedade. Entretanto, é preciso estar atento tanto ao modo 

de utilização da imagem quanto ao conteúdo abordado visualmente. Tal percepção também 

evidencia a complexidade da perspectivas da visibilidade e do campo da imagem . Para a 

equatoriana Jenny de la Rosa, a imagem tem o atributo de ser reconhecida e, de alguma 

maneira, interpretada para aqueles que não dominam a língua escrita, sobretudo, uma língua 

diferente do país de origem. Contudo, para ela, mais importante que a utilização da imagem 

fotográfica, é a construção de propostas que evidenciem uma integração entre os imigrantes e 

os nacionais. Neste sentido, com relação às imagens da exposição fotográfica, observamos 

poucos espaços de integração e participação do imigrante. Também não tivemos imagens de 

brasileiros na seleção realizada pelo fotógrafo, o que poderia atribuir um maior sentido à 

expressão Somos Todos Imigrantes. Além disso, ao analisarmos cada uma das 40 matérias de 

divulgação da exposição na mídia, verificamos que em nenhuma foi aberta espaço para a voz 

do imigrante. 

Nós somos uma cultura da imagem. Nós somos uma cultura visual, bem mais que a 
escrita, mesmo que ela ainda seja toda a nossa base de conhecimento. Somos uma 
cultura visual, então, a fotografia, em qualquer espaço, seja fora, na rua ou 
ambiente virtual, seja dentro de um prédio… ela vai contribuir muito mais, as 
vezes, que uma escrita. Para a imigração que está considerada dentro da faixa de 
vulnerabilidade, uma imagem fala bem mais do que mil palavras como diz o 
ditado. Porque ela se reconhece mais, não? Ela se vê aí, se identifica melhor. Há 
um reflexo maior do que se fosse na escrita. 
Muitos indivíduos que estão na faixa da vulnerabilidade não sabem ler ou escrever. 
Talvez seja um conflito pra eles se adaptarem à escrita porém à imagem não. A 
imagem facilita.  
Agora, eu não sei… eu te comentei como eu vejo, vejo que há uma integração das 
culturas, mas que não estão nos espaços que nós temos da imigração. Acho que os 
espaços de discussão da migração está trazendo uma problemática que não a da 
integração. Acho que pouco estamos tentando entender o sujeito e como ele se 
integra. (ROSA, 2017). 

Já para o boliviano Danny Añnez, a proposta das imagens da exposição traz pontos 

positivos ao se distanciar da visualidade negativa recorrente e por não apresentar imagens 

folclorizadas dos imigrantes,  como aqueles em que aparecem vestindo indumentárias típicas. 

Para Añnez, a visibilidade folclorizada, tida como positiva das festividades dos migrantes, 

tende a restringir o escopo de atuação dessas pessoas, ao terem certas imagens como 
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sinônimos de suas nacionalidades. Contudo, Añnez identifica que dar visibilidade para as 

singularidades de cada imigrante é mais que uma fotografia com uma visibilidade 

dignificante, como apresenta o fotógrafo Chico Max. Para Añnez, o imigrante não é só uma 

pessoa que possui beleza, mas um ser humano que carrega sonhos e esses sonhos, segundo 

ele, deveriam estar em evidência na exposição, logo, relacionados visualmente a cada um dos 

retratos. Neste ponto, observamos que há um interesse, por parte do entrevistado, de atribuir 

outras relações às imagens dos imigrantes e que não foram utilizadas na exposição 

fotográfica.  

Mas talvez poderia se buscar um outro lado, talvez, desses imigrantes, entendeu? 
Um outro lado, talvez nem tanto o dia-adia mas o lado dos sonhos que eles 
pretendem alcançar e porque que não conseguem alcançar. [...] Ninguém pode 
criticá-lo pelos que estão aqui e a gente consegue atingir parte dos nossos sonhos 
com muita luta, é… fazemos por algum fator da nossa conjuntura de vida neste 
momento, entendeu? Mas a maioria não teve isso. Não teve o esclarecimento, não 
teve o apoio, né? A informação para poder alcançar e hoje ser um… enfim, estar 
em uma outra posição… e eles acabam com o sonho truncado aqui. Você vai ver 
que há muitos que estão na fotografia e se você vai perguntar se realmente era 
aquilo que eles queriam ser? Muitos vão falar que não, meu sonho ficou na metade 
do caminho porque eu não tive aquilo que a maioria dos jovens imigrantes qe estão 
chegando têm, né? Então, talvez mostrar esse lado, o porquê que esses sonhos se 
tornaram truncos, né? Porque que ficaram cortados também![...] Ela (a fotografia 
da exposição), simplesmente… penso que, bem visual né? Mas dentro do que nós 
estamos vivenciando hoje, na atual conjuntura, a… as pessoas têm esse contato já. 
Às vezes no metrô, tem as expressões das mais variadas, entendeu? E… eu não sei 
como seria para poder mostrar essa fotografia, não só tão… né…. para a pessoa 
entender um pouquinho, para entender melhor o que é aquilo. [...] Se contar um 
pouco dessa história, para não ser apenas só a imagem, porque é um recorte de algo 
que a pessoa vai admirar, você diz: – Olha que bonito, que bacana! A pessoa tirou 
de um álbum bem bacana, né? Até alguns vão dizer: – Nossa, você saiu bem bonito 
na foto, né? É tá, mas gostaria que se contasse uma história. Se contasse como eu 
cheguei até essa foto. Talvez… (AÑNEZ, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa investigou as relações entre comunicação, consumo e migrações  a 

partir do estudo dos processos de produção e recepção da exposição fotográfica "Somos 

Todos Imigrantes", inaugurada em novembro de 2015 no Museu da Imagem e do Som, em 

São Paulo, e exposta, posteriormente, em diferentes pontos da cidade. Nesta pesquisa, 

buscamos compreender os enquadramentos e percepções em torno da visibilidade midiática e 

pública dos migrantes transnacionais na cidade de São Paulo. Para que isso fosse possível, 

partimos da compreensão da centralidade da imagem na sociedade, principalmente, no campo 

da comunicação e nas práticas de consumo, onde “não se pode perder de vista também que o 

consumidor é um ser ativo nos contextos sociais e possui percepções, representações e valores 

que resultam deles e com eles interagem” (BACCEGA, 2012, p. 249). 

Assim, vislumbramos um papel ativo ao consumidor, tanto em sua escolha pelas 

imagens que deseja consumir, quanto pela sua decisão na escolha das imagens que deseja 

produzir ou participar na produção. Tal possibilidade evidencia as próprias relações entre os 

seres humanos em sociedade, repercutindo em seus processos de cidadania. Uma cidadania 

orientada por uma maior igualdade no acesso e distribuição dos recursos comunicacionais e 

midiáticos que favoreçam  práticas sociais que propiciem o sentido de pertencimento e de 

identidade. Essas considerações foram e são muito importantes para a compreensão do papel 

central da imagem na nossa sociedade, bem como o entendimento dos modos pelos quais a 

migração transnacional na cidade de São Paulo e suas visibilidades estão inscritas e se 

articulam aos processos de cidadania dos migrantes. 

Entendemos, a partir das reflexões aqui propostas, que a vida cotidiana está 

permeada pela temática da imagem e das visibilidades encadeadas ao consumo visual. A 

fotografia, enquanto aparato fotográfico, pronuncia-se como uma das principais ferramentas 

para a produção dessas imagens, onde "o que agora nos interessa, são máquinas que nos 

fazem ver, que nos fazem ser vistos e que nos permitem vermos-nos sendo vistos” (ROCHA, 

2006, p. 4).  

Ao falarmos sobre imagem, utilizamos uma compreensão que incorpora essa 

complexidade a partir da tríade de Hans Belting (2014) – imagem, corpo e meio. Para o autor, 
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as imagens se articulam pela materialidade e imaterialidade, onde nós próprios geramos 

imagens que confrontamos com outras imagens no mundo visível. Essa via dupla demonstra 

que ao mesmo tempo que utilizamos imagens para atingir um objetivo, somos afetados por 

elas. Poderíamos afirmar também que a utilização das imagens se dá pelas narrativas que 

produz, onde "a imagem dá origem a uma história, que, por sua vez, dá origem a uma 

imagem" mas, não obstante, com significação definida por seu contexto e traduzida nos 

termos da nossa própria experiência. Apresentamos, ainda as especificidades da imagem 

fotográfica no que concerne aos artifícios técnicos de sua produção, com características que 

estão relacionados a diferentes significações e simbologias que remetem à políticas de 

visibilidade, compreendidas como  

mecanismos sócio-culturais partilhados que conferem, a determinadas 
imagens visuais, a qualidade de partícipes de sistemas de crença e de leitura 
visual reconhecíveis e reconhecidos. O que é visível remete menos ao que se 
tornou imagem visual e mais àquela visualidade que, via jogo societal e 
estratégias comunicacionais, é reconhecida como dotada de valor de troca 
simbólico e de relevância comunicativa. Visibilidade, finalmente, apenas se 
realiza e se consuma no momento do consumo, da recepção, da codificação, 
da interpretação e da tradução. É, ainda, um recorte significante particular 
feito em um todo visual múltiplo e abrangente (ROCHA 2006, p. 10).  

Por fim, realizamos uma contextualização histórica das migrações transnacionais a 

fim de elencar elementos dos regimes de visibilidade, construídos historicamente, que 

poderiam estar associados às migrações contemporâneas na cidade de São Paulo. Observamos 

que os fluxos migratórios possuem visibilidades semelhantes em seu "espírito do 

tempo" (Zeitgeist) mas que são transformadas ao longo da história, como por exemplo, a 

visibilidade dominante das migrações históricas de matriz européia que tendem a um 

apagamento das diferenças que marcaram a sua presença no cenário brasileiro e uma 

valorização na participação da constituição de nossa nacionalidade (COGO, 2006). Em 

contrapartida, na busca por autores que pensam os fluxos migratórios contemporâneos, 

observamos a predominância de uma política de visibilidade que hierarquiza os migrantes 

distanciando-os da visibilidade dos fluxos históricos e associando-os a problema, conflito e 

pobreza. 

A partir da fundamentação teórica que abrange o campo conceitual da comunicação, 

consumo, cidadania, imagem, visualidades e migrações transnacionais, buscamos respostas ao 

seguinte questionamento: em que medida as imagens da exposição Somos Todos Migrantes 
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constroem e oferecem, do ponto de vista da produção e da recepção, outros enquadramentos e 

modos de visibilidade dos migrantes transnacionais que buscam promover um deslocamento 

de visibilidades midiáticas dominantes na perspectiva de contribuir para os processos de 

cidadania dos migrantes na cidade de São Paulo? 

Os resultados da pesquisa apontaram para três dimensões principais que resultam dos 

processos de produção de das apropriações das imagens fotográficas da exposição: (1) o 

reconhecimento de uma visibilidade midiática dominante que hierarquiza os migrantes e os 

associa a problema, conflito, pobreza; (2) as possibilidades de constituição de outras 

visibilidades cidadãs, especialmente aquelas que singularizam, sem folclorizar, e favorecem 

uma aproximação humanizadora com o Outro migrante; e (3) os limites impostos à produção  

dessas outras visibilidades no campo das migrações que aparecem associados à necessidade 

de políticas públicas que assegurem aos migrantes acesso e ocupação de espaços tanto da 

mídia quanto da cidade. 

Por meio de entrevista com os produtores da mostra, verificamos os elementos que 

poderiam contribuir para esse deslocamento dessa visibilidade. Segundo o fotógrafo, suas 

imagens teriam a intenção de promover um contraponto à visibilidade dominante, podendo 

contribuir, a partir dos elementos estéticos da imagem, a uma nova associação imagética, isto 

é, à possibilidade de uma visibilidade positiva estabelecida por comparação, conforme 

podemos observar em seu relato:  

"Vou te mostrar uma outra opção de olhar para aquilo. Você não tem só a 
opção da desgraça porque a desgraça você vai continuar a olhar para aquilo. 
Porém agora você tem dois parâmetros. Não tem um só. Quando você tem 
um só, aquilo fica uma verdade absoluta e se você tem dois, você 
questiona" (MAX, 2016).  

O fotógrafo move-se por um deslocamento do que acredita ser uma visibilidade 

midiática negativa  das migrações contemporâneas, acreditando que a imagem seja capaz de 103

mediar a proximidade com  o Outro, com o diferente. Já para o Pe. Paolo Parise, partícipe da 

produção da mostra fotográfica, as imagens contribuem, mas não são suficientes para um 

deslocamento efetivo da visibilidade negativa, enfatizando a necessidade de pluralizar a oferta 

  Para o fotógrafo, a visibilidade negativa refere-se a uma associação da imagem do imigrante à condições 103

degradantes, sejam elas relacionadas às condições de origem do imigrante ou às suas condições de permanência 
no país de destino, tais como falta de moradia, pobreza extrema e trabalhos irregulares e análogos à escravidão.
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de produtos e formas culturais e comunicacionais sobre as migrações, como peças de teatro, 

documentários e filmes. Parise também relata que o acesso a profissionais com competências 

técnico-artísticos contribuem para que instituições vinculadas às migrações ofereçam e 

pautem matérias, inclusive, na grande mídia. 

Relacionando as informações obtidas junto aos produtores à análise das fotografias 

da exposição, constatamos elementos técnico-artísticos que singularizam o retratado, 

evidenciando a fisionomia, gestos, vestimenta e expressões entre a serenidade e a alegria. Tais 

elementos – iluminação suave,  fundo preto, gestos expressões dos retratados –, estão 

associados  à narrativas que se notabilizam pela visibilidade que valoriza atores do mundo 

artístico, político e intelectual.  

Neste ponto, ressaltamos também a relação entre estética e política, possibilitando 

novas maneiras de organizar o sensível, com  implicação e intervenção dos sujeitos 

(RANCIÈRE, 2012), onde "a política tem sempre uma dimensão estética, assim como são 

estéticas as formas de exercício de poder na sociedade, o que reposiciona o próprio debate em 

torno da dissociação entre ética e estética no campo da produção midiática e 

jornalística" (COGO; PASSARO, 2016, p. 4). Para a realização das imagens da exposição 

fotográfica, constatamos que foi realizado um documento em quatro línguas diferentes – 

espanhol, francês, inglês e português – explicando a proposta da mostra fotográfica e 

oficializando o convite para os migrantes serem retratados. Também constatamos que os 

migrantes visualizaram as imagens após o registro e tinham a opção de solicitar a retirada da 

imagem da exposição, conforme nos relatou Pe. Paolo Parise  

Quanto aos públicos da exposição – migrantes e não migrantes –, verificamos 

percepções que identificam com clareza uma visibilidade que associa imigrantes à tragédia, 

pobreza extrema, situações degradantes de moradia e de conflito com os brasileiros pelo 

mercado de trabalho. O que demonstra tanto a propagação dessas imagens quanto a sua 

percepção  por parte do público. Uma intervenção midiática que, segundo Rincón (2006), tem 

sido capaz de produzir consenso, instauração e intensificação de uma linguagem comum ao 

social. Uma linguagem estritamente imaginal, imagética, ou melhor, estética. 

Neste sentido, pudemos verificar, entre os entrevistados, que as imagens da 

exposição se posicionavam como um contraponto à visibilidade dominante aos fluxos 
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migratórios, em especial quando se trata de migrantes negros ou com traços indígenas. 

Observamos que o público das estações de metrô admiravam as imagens, reproduzindo-as, 

algumas vezes, com a câmera do celular. De um modo geral, não percebemos uma leitura 

técnico-artística que associasse à estética da imagem a outros produtos midiáticos, mas 

notamos uma observação detalhada nas características de cada retratado, tais como expressão 

facial, olhares, gestos e vestimentas, que está relacionada à singularização da imagem do 

imigrante. 

Com relação aos migrantes entrevistados, a percepção foi de que as imagens 

deveriam circular por mais lugares da cidade. Embora as imagens da exposição proponham 

um contraponto de singularidade aos imigrantes retratados, o acesso a elas, segundo os 

entrevistados,  ficou restrito a poucos se comparada à abrangência da visibilidade midiática 

dominante. Conforme ressalta a equatoriana Rosa (2017) "Então pra mim, ainda tá muito 

reduzido. Ainda se tem que espalhar isso para todo que é lado. Lançado por tudo que é lado, 

procurar que… suportes para essa imagem, mais suportes! Diferentes, distintos… criativos, 

provocadores. Mais ainda!". 

Observamos, contudo, que mais lugares não significa necessariamente mais público. 

Apesar dos dados estatísticos do metrô sugerirem um público de quase 5 milhões de visitantes 

na mostra nas cinco estações onde a exposição foi exposta, verificamos que muitas estações 

não propiciaram a visualização das imagens por estarem distantes do fluxo de pessoas. Porém, 

a própria instituição, Companhia Metropolitana de Trens, atuou como legitimadora de 

projetos do qual participa, promovendo, em grande medida, sua visibilidade. Nesse sentido, 

verificamos um duplo jogo nas políticas de visibilidade, a busca de empresas e instituições 

que já possuem visibilidade e podem contribuir para a legitimação de projetos,mesmo que 

essa visibilidade  não esteja ancorada na visualização efetiva desse projeto pela maioria do 

público. A boliviana Sanchez (2017) nos relatou sua percepção ao visitar a exposição na 

estação de metrô Tatuapé: 
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Sim, também soube que foi para a parte dos metrôs. E como eu soube que 
estava lá no Tatuapé e eu moro quase perto. Sempre vou no shopping lá, deu 
pra ver. As pessoas, são poucas que olham. Olhar né? Não são muitos. 
Quando eu passei lá tinha pouca gente passando. Acho que é um pouco essa 
correria do dia, de trabalhar e chegar cansado. Então muitos querem chegar 
em casa direto, né. É e as pessoas não paravam um pouquinho para olhar 
assim mas eram poucos que viam, que olhavam a fotografia. 

Por fim, observamos também que os migrantes desejam que suas imagens ensejem 

outras associações que ultrapassassem, inclusive,  a relação recorrente às festividades, em 

uma espécie de folclorização de algumas nacionalidades, e que não os visibilizem unicamente 

na precariedade, mas especialmente a partir de suas inserções e contribuições sociais, 

culturais e laborais no contexto brasileiro. 
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ANEXO 

ANEXO 1 – FOTO DO HAITIANO  

Fonte: http://www.compos.org.br/biblioteca/versãocomautores_3271.pdf 


