
Migraciones contemporáneas
y racismo en América Latina

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina

138
agosto-noviembre 2018

www.flacsoandes.edu.ec



CHASQUI 137  ·  ABRIL-JULIO 20182

EDITORA
Gissela DÁVILA COBO

COORDINADOR EDITORIAL
Gabriel GIANNONE

CONSEJO DE REDACCIÓN
Amparo CADAVID

UNIMINUTO, Colombia

Ana María DURÁN
Universidad del Azuay, Ecuador

Eduardo GUTIÉRREZ
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia

Eliana del Rosario HERRERA HUÉRFANO
UNIMINUTO, Colombia

Octavio ISLAS
Universidad de los Hemisferios, Ecuador

Daniel Fernando LÓPEZ JIMÉNEZ
Universidad de los Hemisferios, Ecuador

Efendy MALDONADO
UNISINOS, Brasil

Claudio Andrés MALDONADO RIVERA
Universidad Católica de Temuco, Chile

Fernando ORTIZ
Universidad de Cuenca, Ecuador

Abel SUING
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

Nancy Graciela ULLOA ERAZO
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Sede Ibarra)

Jair VEGA
Universidad del Norte, Colombia

José VILLAMARÍN CARRASCAL
Universidad Central del Ecuador

Jenny YAGUACHE,
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador



CHASQUI 137  ·  ABRIL-JULIO 2018 3

EDITORES ASOCIADOS
Norteamérica
Jesús GALINDO

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Centroamérica
Hilda SALADRIGAS,

Universidad de La Habana, Cuba

Área Andina
Karina HERRERA MILLER,

Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Cono Sur
Lorena Mónica ANTEZANA BARRIOS

Universidad de Chile

Brasil
Denis PORTO RENÓ,

Universidade Estadual Paulista, Brasil

CONSEJO CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Rosa María ALFARO

CALANDRIA, Perú

Enrique BUSTAMANTE
Universidad Complutense de Madrid, España

Mauro CERBINO
FLACSO, Ecuador

Eliseo COLÓN
Universidad de Puerto Rico

Miquel DE MORAGAS
Universidad Autónoma de Barcelona, España

José Manuel DE PABLOS
Universidad de La Laguna, España

Carlos DEL VALLE ROJAS,
Universidad de La Frontera, Chile

Heidi FIGUEROA SARRIERA
Universidad de Puerto Rico

Raúl FUENTES
ITESO, México

Valerio FUENZALIDA
Pontificia Universidad Católica de Chile



4 CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

Raúl GARCÉS
Universidad de La Habana, Cuba

Juan GARGUREVICH
Pontificia Universidad Católica del Perú

Bruce GIRARD
Comunica.org

Alfonso GUMUCIO
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Antonio HOHLFELDT
PUCRS. Porto Alegre, Brasil

Gabriel KAPLÚN
Universidad de la República, Uruguay

Margarida María KROHLING KUNSCH
USP. Brasil

Margarita LEDO ANDIÓN
USC. España

José Carlos LOZANO RENDÓN

Universidad Internacional de Texas A&M. EE.UU.

Amparo María MARROQUÍN PARDUCCI
Universidad Centroamericana, El Salvador

Jesús MARTÍN-BARBERO
Universidad Nacional de Colombia

Guillermo MASTRINI
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

María Cristina MATA
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Armand MATTELART
Universié Paris 8, Francia

Toby MILLER
Cardiff University, Reino Unido

Walter NEIRA
Universidad de Lima, Perú

Neyla PARDO
Universidad Nacional de Colombia 

Antonio PASQUALI
Universidad Central de Venezuela

Cicilia KROHLING PERUZZO
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil

María Teresa QUIROZ

Universidad de Lima, Perú



5CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

Isabel RAMOS
FLACSO, Ecuador

Rossana REGUILLO
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México

Germán REY
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Hernán REYES
CIESPAL, Ecuador

Omar RINCÓN
CEPER - Universidad de Los Andes, Colombia

Hilda SALADRIGAS
Universidad de La Habana, Cuba

César Ricardo SIQUEIRA BOLAÑO
Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Muniz SODRÉ
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Guillermo SUNKEL
CEPAL-Naciones Unidas, Chile

Erick TORRICO
Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia

Gaëtan TREMBLAY
Universitè du Quèbec, Canadá



6 CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

CHASQUI, Revista Latinoamericana de Comunicación es una publicación académica pionera en 
el escenario de debate del campo comunicológico latinoamericano. Ha sido creada en el año 
1972 y, desde entonces, es editada por CIESPAL, con sede en Quito, Ecuador.

Se publica de forma cuatrimestral, tanto en formato impreso como digital. Su modalidad 
expositiva es el artículo o ensayo científico. Los textos se inscriben en una perspectiva de 
investigación y están elaborados en base a una rigurosidad académica, crítica y de propuesta 
teórica sólida.

Para la selección de sus artículos Chasqui realiza un arbitraje por medio de pares académicos 
bajo el sistema doble ciego, por el que se garantiza el anonimato de autores y evaluadores. Para 
llevar adelante el proceso contamos con una extensa nómina de especialistas en diversas áreas 
de la comunicación y las ciencias sociales.

Chasqui se encuentra indexada en las siguientes bases de datos y catálogos:

CIESPAL
Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina
Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín • Quito, Ecuador
Teléfonos: (593 2) 254 8011/ Ext. 231
www.ciespal.org
www.revistachasqui.org
chasqui@ciespal.org
ISSN: 1390-1079
e-ISSN: 1390-924X

Coordinadora Monográfico Chasqui 138
María Emilia Tijoux

Suscripciones: isanchez@ciespal.org

Maquetación
Arturo Castañeda Vera

Los textos publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Reconocimiento-SinObraDerivada
CC BY-ND

Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuan-
do la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.

Las ilustraciones utilizadas en este número se basan en escenas de la vida del Pueblo Mapuche.



7CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

9  EDITORIAL

 9 Las migraciones contemporáneas: un imperativo categórico para la 
  consolidación democrática alternativa y humanizante
  Gissela DÁVILA COBO
  Camilo MOLINA

15  TRIBUNA

 17 Los mares esquizofrénicos y la transnación caribeña 
  Carole BOYCE-DAVIES

33  MONOGRÁFICO. Migraciones contemporáneas y racismo en América Latina

 35 Introducción: La migración y el valor de las Ciencias Sociales  
  María Emilia TIJOUX & Gabriel GIANNONE

 39 Direitos humanos e migrações: o exercício da solidariedade   
  e empatia como perspectiva de um estado cidadão
  Luana NASCIMENTO PERIN & Vera Lucia SPACIL RADDATZ

 57 Inmigración, instituciones locales y conflictos socio-espaciales:  
  El caso de la Población Lo Hermida en Peñalolén
  Pedro PALMA & Javier RUIZ-TAGLE 

 79 Tácticas y estrategias de evasión del racismo cotidiano   
  de trabajadores ‘negros’ en Santiago de Chile  

  Cristian Alexis CABELLO Valenzuela & Simón PALOMINOS

 99 Educación y trabajo. Construcciones representacionales acerca  
  de migrantes africanos en Buenos Aires. Un abordaje cuantitativo
  Gisele KLEIDERMACHER

 117 Retórica mediática y migración. Las representaciones   
  de la migración en las narrativas post 9/11 del New York Times
  Gerardo VILLALOBOS ROMO

 135 A saga e o sofrimento do outro senegalês: a construção do racismo  
  em representações midiáticas da migração
  Liliane DUTRA BRIGNOL & Nathália DREY COSTA

 149 Medios digitales y esfera pública: la conversación política   
  sobre migración en el sitio Cubadebate
  Elisa Beatriz RAMÍREZ HERNÁNDEZ & Ângela Cristina SALGUEIRO MARQUES

 175 Cine migratorio ecuatoriano: Archivo y memoria de la migración  
  en dos películas ecuatorianas
  María Teresa GALARZA NEIRA 

191  Estigmatización social mapuche en Bio Bio, chile. La realidad   
  construida por los informativos de TV
  Fernando FUENTE-ALBA CARIOLA & Darío CAÑETE PACHECO



8 CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

 211 La migración europea al Ecuador (1935-1955). La visión diplomática  
  de la llegada de colectivos problemáticos: los judíos
  Emiliano GIL-BLANCO & Antonio J. CANELA-RUANO

229  ENSAYO

231  Prácticas culturales y comunicacionales en el encierro.   
  La cárcel y sus sentidos en disputa
  María Silvia CHIPONI & Mauricio Carlos MANCHADO

251 Apropiación tecnológica por comunicadores mapuche.   
  Reflexiones desde la praxis comunicacional
  Claudio MALDONADO RIVERA

271 Infancia en el cine: notas para una relación entre máquinas visuales  
  e identidad
  Claudia Alejandra CALQUIN DONOSO & Irene Verónica MAGAÑA 

 291 Uma experiência de educomunicação inovadora: as histórias   
  em quadrinhos sobre nanotecnologia produzidas no Brasil
  Josemari QUEVEDO & Eloisa BELING LOOSE

317  Produção de sentidos e estratégia: interfaces entre a comunicação  
  organizacional e o noticiário de negócios
  Victor Marcio LAUS REIS GOMES, Renata ANDREONI & Ceci DA COSTA DIEHL

331  INFORME

 333 Mídias sociais e produção de subjetividades: subversões   
  de pessoas não-binárias através do Twitter
  Mariana SOMAVIRA, Tainan Pauli TOMAZETTI & Nísia MARTINS DO ROSÁRIO

 353 Regulación de la prensa en Santiago de Cuba: periódico   
  Sierra Maestra y emisora CMKC
  Rosalí TRUJILLO OLIVARES

 369 Política de comunicación en los planes de gobierno del Partido  
  de los Trabajadores (PT) entre 1989-2014
  Ivonete DA SILVA LOPES

 385 Lutas simbólicas no campo jornalístico argentino: um estudo   
  bourdieusiano da lei de meios  

  Pedro Henrique DE OLIVEIRA COUTINHO & André Filipe REID DOS SANTOS 

 401 Modelo institucional en medios estatales argentinos.   
  El caso del Sistema Nacional de Medios Públicos (2003-2009)
  Alejandro LINARES 

423  RESEÑAS



135135

A saga e o sofrimento do outro 
senegalês: a construção   
do racismo em representações 
midiáticas da migração 

Saga and suffering of the Senegalese other: building racism   
into media representations of migration

La saga y el sufrimiento del otro senegalés: la construcción   
del racismo en representaciones mediáticas de la migración

—
Liliane DUTRA BRIGNOL
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil / lilianebrignol@gmail.com

Nathália DREY COSTA
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil / nathaliadreycosta@gmail.com

—
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación
N.º 138, agosto-noviembre 2018 (Sección Monográfico, pp. 131-147)
ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-924X
Ecuador: CIESPAL
Recibido: 23-03-2018 / Aprobado: 28-07-2018



136 CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018 / MONOGRÁFICO

DUTRA BRIGNOL, DREY COSTA

Resumo
O artigo investiga a representação midiática da migração senegalesa no Brasil, 
situando a discussão na perspectiva de identidade, representação, diáspora 
e racismo. Para isto, parte de mapeamento da cobertura da mídia sobre a pre-
sença migratória de senegaleses no Rio Grande do Sul, com análise de conteúdo 
de 145 matérias em sites de oito jornais entre 2014 e 2015, para aprofundar a 
análise em reportagem do jornal Zero Hora, representativa sobre a chegada de 
novos fluxos migratórios ao país. Identificamos que, mesmo que se proponha a 
mostrar de maneira humanizada a situação dos migrantes, a reportagem ainda 
o faz a partir de referentes que reforçam a associação entre vitimismo e migra-
ção, indicando uma construção midiática que naturaliza as diferenças entre 
nós, nacionais, e o outro, migrante negro.
Palavras-chave: representações; mídia; migrações; racismo.

Abstract
This article investigates the media representation of Senegalese migration to 
Brazil, drawing on debates on identity, representation, diaspora, and racism. It 
maps out media coverage on Senegalese migration in the state of Rio Grande do 
Sul by analyzing the content of 145 news items on websites from eight news-
papers between 2014 and 2015. Later, this helps to analyze an article portray-
ing the arrival of new migration flows to the country from newspaper Zero 
Hora. We have identified that, even though it is set to show migrants’ situation 
in a humanized fashion, the newspaper article still reinforces the association 
between victimhood and migration, thus pointing to a media construction that 
naturalizes differences between us, nationals, and the other, the black migrant. 
Keywords: representations; media; migrations; racism.

Resumen
El artículo investiga la representación mediática de la migración senegalesa en 
Brasil, situando la discusión en la perspectiva de identidad, representación, 
diáspora y racismo. Para ello, parte del mapeo de la cobertura de los medios so-
bre la presencia migratoria de senegaleses en Rio Grande do Sul, con análisis 
de contenido de 145 temas en sitios de ocho diarios entre 2014 y 2015. El análi-
sis se profundiza con un reportaje del diario Zero Hora, representativo sobre la 
llegada de nuevos flujos migratorios al país. Identificamos que, aunque se pro-
ponga mostrar de manera humanizada la situación de los migrantes, el repor-
taje lo hace a partir de referentes que refuerzan la asociación entre victimismo y 
migración, indicando una construcción mediática que naturaliza las diferencias 
entre nosotros, nacionales, y el, otro, migrante negro.
Palabras clave: representación; medios de comunicación; migraciones; racismo.
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1. Introdução

Pensar sobre as migrações transnacionais implica em refletir também sobre as 
representações produzidas, postas em circulação e consumidas sobre tal fenô-
meno através da mídia. A representação midiática pode ser entendida como 
parte da experiência que construímos socialmente sobre os fluxos migratórios 
contemporâneos, tanto para quem deixa seu país de nascimento quanto para 
quem convive com a diferença colocada em contato de forma mais dinâmica por 
tais deslocamentos.

A partir deste reconhecimento, o presente texto articula reflexões desenvol-
vidas durante o projeto de pesquisa “Comunicação em rede, diferença e inter-
culturalidade em redes sociais de migrantes senegaleses no Rio Grande do Sul” 
(com apoio da Fapergs/RS)1. Neste artigo, o interesse volta-se para a representa-
ção midiática da migração de senegaleses no contexto brasileiro, especialmente 
ao estado do Rio Grande do Sul (RS). Para esta abordagem, situamos nossa 
compreensão de identidade e representação na perspectiva dos estudos cul-
turais. Como procedimentos metodológicos, desenvolvemos um mapeamento 
da cobertura da mídia sobre a presença migratória de senegaleses no RS, com 
a coleta e análise de conteúdo de matérias publicadas nos sites de oito jornais 
nacionais e regionais, entre 2014 e 2015. Dentre a coleta de matérias jornalísti-
cas locais, destacamos a análise de uma reportagem publicada pelo jornal Zero 
Hora, em junho de 2015, que acompanhou o cotidiano de migrantes haitianos e 
senegaleses no estado do Acre, Norte do Brasil, durante um mês em que aguar-
davam transporte e regularização da sua situação no país. 

Sobre a presença de senegaleses ao Brasil, entre os estados brasileiros que 
mais recebem esses migrantes está o Rio Grande do Sul. A partir de 2015, foram 
concedidas mais de 800 vagas de trabalho temporárias no estado a migran-
tes desta nacionalidade, segundo relatório do Observatório das Migrações 
Internacionais (OBMigra), vinculado ao Ministério do Trabalho no Brasil. 
Relatório do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) informou que foram conce-
didas mais de 200 autorizações de trabalho temporário e permanente a senega-
leses no Brasil no primeiro trimestre de 2016, apenas em uma aproximação ofi-
cial à presença migratória que chegou a ser estimada em torno de 4 mil pessoas 
por entidades da sociedade civil. 

Os senegaleses estão presentes em municípios como Caxias do Sul2, Passo 
Fundo, Marau, Erechim, Bento Gonçalves, Porto Alegre, entre outros. A chegada 
foi intensificada desde 2010, período no qual cidades gaúchas passaram a fazer 
parte do destino de migrantes transnacionais, atraídos, sobretudo, pela até 

1  Aprovado no Edital 02/2014 – Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio Grande do Sul (Fapergs) e desenvolvido no Departamento de Ciências da Comunicação/ Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Santa Maria – RS.
2  O Centro de Acolhimento ao Migrante (CAM), sediado em Caxias do Sul (RS), registrou mais de 1900 
migrantes atendidos pelo centro até 2014.
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então crescente oferta de trabalho na indústria alimentícia, metal-mecânica e 
na construção civil, cenário também em mudança desde o período mais recente, 
com a redução de oferta de vagas no mercado de trabalho local, em função da 
crise econômica vivida no país. 

Diante da aproximação da temática ao contexto da migração senegalesa, a 
pesquisa, em que se insere este artigo, nos exigiu refletir sobre a própria noção 
da diáspora como metáfora para um sentido mais fluido e maleável de cultura 
e de identidades (Hall, 2003), ou mesmo como uma ecologia social de identifi-
cações (Gilroy, 2012). Localizado na África Ocidental, colônia francesa até 1960, 
o Senegal tem sua história marcada pela trajetória de deslocamento de sua 
população, sobretudo rumo à França e a outros países da Europa, principal-
mente Espanha e Itália, depois aos Estados Unidos, países identificados como 
sinônimo de progresso diante da lógica colonial. Desde o começo do século XXI, 
com o endurecimento de políticas migratórias, vêm-se diversificando esses des-
tinos, sendo a América do Sul, principalmente Argentina (Kleidermacher, 2013; 
Chevalier-Beaumel & Morales, 2012) e Brasil (Tedesco & Kleidermacher, 2017; 
Heredia, 2015) os mais frequentes.

No contexto brasileiro, a presença migratória pode ser observada pela inser-
ção de senegaleses no mercado de trabalho formal e pela atuação no comércio 
informal. Marcada pelo caráter laboral, a migração senegalesa ganha visibili-
dade também a partir da atuação de entidades de caráter político, religioso e 
cultural, a exemplo de associações dos senegaleses de Porto Alegre, de Caxias do 
Sul e de outros municípios gaúchos. Manifestações religiosas promovidas pelos 
muçulmanos ligados à confraria Mouride, professada pela maioria dos sene-
galeses que aqui chegam, e atividades como festas, e mostras, ganham espaço 
também na mídia local. Infelizmente, a dimensão do conflito, com situações 
de racismo e xenofobia, dirigidas a um coletivo formado majoritariamente por 
homens, jovens e negros, também fazem parte do cotidiano dos senegaleses e 
integram a cobertura da mídia.

Diante deste cenário, interessa-nos refletir sobre as representações dos 
migrantes senegaleses na mídia, a partir de um entendimento das construções 
midiáticas enquanto práticas simbólicas com lógicas específicas que são, refle-
xivamente, constitutivas de modos de percepção da população local sobre a 
migração, atuam nas próprias experiências migratórias e sinalizam um sentido 
comum que vai sendo compartilhado sobre os coletivos migrantes. 

2. Representação midiática e a construção  
do discurso racializado das diferenças

Partimos de uma compreensão de representação enquanto dimensão que 
conecta o sentido e a linguagem à cultura. Fundamentada em seu enfoque cons-
trutivista, a representação configura a própria produção de sentido pela lin-
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guagem, um sentido que, em dinâmicos processos de intercâmbio e tradução, 
nunca é direto ou transparente e não permanece intacto na passagem represen-
tacional (Hall, 2016).

Nesta perspectiva, as representações são pensadas pelo foco da identidade 
e da diferença, enquanto uma construção que se dá por oposição. Partindo do 
caráter relacional e flexível das identidades, sempre abertas e plurais, o con-
ceito de representação só pode ser entendido a partir da relação entre cultura 
e significado. Segundo Hall (1997), a representação atua simbolicamente para 
classificar o mundo e nossas relações no seu interior, de modo a incluir práticas 
de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 
produzidos, posicionando-nos como sujeitos. O autor faz, portanto, pensar as 
identidades sociais como construídas no interior da representação, através da 
cultura, não fora delas. 

Ao estudar as imagens do negro na cultura ocidental, sobretudo britânica, 
por exemplo, Hall (2010, p. 423-424) destaca que as representações são utiliza-
das como ferramentas para marcar diferenças raciais e significar o outro racia-
lizado. O pesquisador destaca três componentes de encontro do Ocidente com 
os povos negros, responsáveis por uma sucessão de representações baseadas na 
marcação de diferença racial que leva, muitas vezes, à estereotipação como prá-
tica. O primeiro encontro começou com o contato no século XVI entre comer-
ciantes europeus e os reinos da África Ocidental, com efeitos em três séculos de 
escravidão. O segundo momento trata-se da colonização da África, o controle 
e a exploração dos territórios coloniais, seus mercados e matérias-primas. O 
terceiro encontro é, justamente, a migração, a partir do século XX, do chamado 
“terceiro mundo” rumo à Europa e América do Norte.

Na conformação desses discursos sociais construídos a partir da mediação 
das culturas e das experiências de identidades, a mídia aparece como articu-
ladora central. Passa a ser fundamental, portanto, às dinâmicas de reconheci-
mento e legitimação de critérios com os quais os grupos sociais são percebidos 
e percebem a si mesmos. Esta representação midiática é construída em um 
cenário de centralidade dos meios de comunicação na conformação dos senti-
dos compartilhados socialmente, sendo parte essencial da mediação das nos-
sas experiências cotidianas (Silverstone, 2005). Assim, o espaço midiático se 
insere nessa arena de sentidos, por meio da linguagem e por meio das repre-
sentações sociais em disputa. Sodré (1992) avalia que o caráter industrial dos 
meios de comunicação contribui para o reforço de papeis e estereótipos presen-
tes na memória coletiva de uma sociedade tradicional. O autor expressa que as 
representações sociais são fundamentais na questão do relacionamento com a 
alteridade. A naturalização da cultura, base do pensamento racista para Sodré 
(em consonância com Hall), é a problemática que segue reproduzindo represen-
tações racistas que rejeitam reformas em seu interior. Criam-se apenas repre-
sentações engessadas − ou, como sintetiza Fanon, “aquilo que se chama de alma 
negra é frequentemente uma construção do branco” (Fanon, 2008, p. 30).



140 CHASQUI 138  ·  AGOSTO-NOVIEMBRE 2018 / MONOGRÁFICO

DUTRA BRIGNOL, DREY COSTA

Ainda de acordo com Sodré (1992), o racismo é tanto um suposto saber ime-
diato sobre o outro (um sistema de representações) quanto uma relação social 
concreta no interior de um território que se identifica enquanto nacional 
(Sodré, 1992). Para o pesquisador, uma cultura que se atém demasiadamente 
às representações feitas no espaço midiático, tende a manter a representação 
do negro e do migrante (em alguns casos, também negro) como essencialmente 
negativa. Naturalmente, o estereótipo serve à manutenção da ordem do social 
e do simbólico, pois o processo de estereotipar algo está centralizado em espa-
ços onde ocorrem grandes desigualdades de poder (Hall, 2010). O estereótipo é, 
simultaneamente, “um substituto e uma sombra” (Bhabha, 2003, p. 126), por-
tanto, se atém a poucos traços que são eternizados e que se agarram a aspec-
tos reducionistas da realidade, fixando limites e excluindo o que não se encaixa 
nesse mecanismo (Hall, 2010). 

O racismo é também um problema de representação e naturalização do dis-
curso racializado. Fanon ([1952] 2008) reivindica a necessidade de afirmação 
de valores positivos em relação ao negro, focando na universalização desses 
valores. Remeter à antiguidade africana e às civilizações que se construíram 
no continente são ações válidas para situar o negro na história da humanidade, 
porém, sem que essa localização o separe do restante da humanidade, o que 
geraria mais brechas de diferenciação negativa entre brancos e negros. O 
reforço e o valor da história e da identidade africanas estão nessa marcação 
de culturas reconhecidas, colocando o negro em situação de igualdade, sem 
a relação de superioridade e inferioridade de grupos perante outros (Fanon, 
2008). 

Assim, pensar nas representações a cerca da migração de senegaleses para 
o Brasil exige inserir o debate em um contexto marcado pela naturalização e 
pela construção de um discurso racializado das diferenças. Principalmente 
porque no Brasil existe, historicamente, um “discurso da mestiçagem” 
(Schwarcz, 2014), que condiciona as noções a respeito de negros e brancos no 
país a de mestiços, miscigenados. Essa ideia de miscigenação produziu a carac-
terística de um racismo velado brasileiro, uma vez que ninguém seria (através 
desta construção discursiva) totalmente branco ou preto. A produção da falsa 
lógica de que não há racismo no Brasil, tem feito supor uma harmonia racial 
brasileira. Porém, como pontua Schwarcz (2014), mesmo que o discurso da 
identidade pressuponha igualdade de raças, trata-se de “uma retórica que não 
encontra contrapartida fácil na valorização das populações mestiças e negras, 
que continuam a ser [...] discriminadas nas esferas da justiça, do direito, do 
trabalho e até do lazer” (Schwarcz, 2014, p. 28). 

Portanto, se na identidade nacional costurada à identidade negra há dis-
criminação e ausência, é presumível o que esperar da representação da iden-
tidade negra não-nacional. É a partir destas compreensões que nos propomos 
a voltar o olhar para as representações das migrações senegalesas na mídia 
brasileira. Como lembra ElHajji,
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[...] a presença, afirmação ou negociação de territórios existenciais e identitários 
se dá, em grande parte, no novo lócus - por excelência - de luta pelo poder que é a 
esfera midiática, [ficando evidente] a dramaticidade da questão da representação 
midiática do outro nas relações intercomunitárias e, mais ainda, na relação das 
comunidades especiais (étnicas no caso deste trabalho) com a sociedade em geral. 
(ElHajji, 2011, p 6-8)

Como referido por Cogo e Brignol (2015), muitos estudos que focalizam 
as representações sobre as migrações identificam uma tendência de crimi-
nalização sustentada pelo paradigma de defesa das fronteiras nacionais. Há 
indicativos, nestas pesquisas, da ênfase em aspectos econômicos, relaciona-
dos a questões de segurança ou a políticas migratórias, que culpam ou viti-
mizam o migrante, abordando o tema de maneira redutora. Em parte, é o que 
percebemos na cobertura sobre a migração senegalesa para o Brasil. 

3. Migração Senegalesa Na Mídia

O mapeamento da mídia sobre a cobertura da migração senegalesa para o 
Brasil foi realizado a partir da consulta semanal e da pesquisa no sistema de 
busca dos sites analisados, pelo cruzamento das palavras-chave Senegal, sene-
galeses, africanos, migração e imigração, nos meses de março a dezembro de 
2014 e 2015. Foram selecionados sites de jornais de circulação nacional: Folha 
de São Paulo, Estadão e O Globo; sites de jornais com circulação no RS: Zero 
Hora, e Correio do Povo; além de sites de jornais com circulação em cidades 
gaúchas com destacada presença migrante: Pioneiro, de Caxias do Sul, Gazeta, 
de Bento Gonçalves, e O Nacional, de Passo Fundo3. 

Assumindo possível limite com a captura das matérias pelas ferramentas 
de busca dos sites, foram localizadas 41 matérias jornalísticas relacionadas à 
temática da migração senegalesa no Brasil em 2014, e 104 matérias jornalísti-
cas nos sites dos mesmos jornais em 2015. As matérias foram analisadas con-
forme as editorias em que foram publicadas, usos de imagens e recursos inte-
rativos, fontes acionadas para falar sobre o assunto, assim como por meio de 
uma categorização temática criada a partir da leitura dos conteúdos, de modo 
a agrupar sentidos comuns construídos midiaticamente. Nos dois períodos de 
coleta, chegamos a onze categorias temáticas que indicam modos de repre-
sentação da migração senegalesa na mídia nacional e local. São elas: Saúde; 
Discriminação/racismo; Polícia/violência contra migrantes; Polícia/crimes; 
Economia/remessas; Chegada/cifras; Mercado de trabalho; Cidadania jurídica/
Políticas migratórias; Cotidiano; Mobilização social; e Integração.

3  Endereços eletrônicos: www.folha.uol.com.br, www.estadao.com.br, oglobo.globo.com/, gauchazh.clicrbs.
com.br/, www.correiodopovo.com.br, pioneiro.clicrbs.com.br/rs/, www.gazeta-rs.com.br, www.onacional.com.br.
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Em 2014, conforme análise publicada em outro texto (Brignol, 2016), identi-
ficamos que a migração ainda era abordada majoritariamente pelo viés econô-
mico (trabalho, remessas) e das políticas migratórias (leis, cifras sobre a chegada 
de novos migrantes), sobretudo nos jornais de circulação nacional. Pudemos 
perceber a manutenção de uma cobertura de caráter discriminatório com a vin-
culação da presença migratória a questões de saúde pública (contaminação por 
Ebola, por exemplo), e com casos de polícia. As matérias que discutiam a cidada-
nia migrante (direitos trabalhistas, acesso à justiça e saúde, políticas públicas) 
apareceram relacionadas a uma questão de demanda social ou problemas a 
serem resolvidos. Nos jornais locais de cidades com maior presença migratória, 
identificou-se uma tendência à abordagem sob a perspectiva da integração, com 
destaque a festas e manifestações culturais, assim como matérias que buscavam 
enfatizar a contribuição do migrante, ainda que sob o enfoque mais econômico 
do que social e/ou cultural.

Em 2015, a chegada de novos migrantes se mantém como a temática mais 
recorrente, a exemplo da reportagem analisada neste artigo. O destaque é para 
as estatísticas migratórias, com predomínio das cifras sobre as histórias dos 
sujeitos envolvidos no fenômeno, de modo a configurar um sentido de medo 
diante do crescimento da presença migratória, como já identificado na aná-
lise de Van Dijk (1997) sobre a cobertura do tema na imprensa europeia. Em 
comparação com 2014, houve mais matérias que narram situações de con-
flito envolvendo migrantes, seja pela ação violenta da fiscalização do trabalho 
informal, seja por denúncias de situação de racismo e agressões sofridas pelos 
migrantes.

Embora a própria noção de integração precise ser problematizada, o con-
junto de matérias que identificamos a partir desta temática indica um sentido 
de reconhecimento da presença migratória a partir de elementos valorados 
como positivos. Aqui consideramos notícias ou reportagens que revelam aspec-
tos culturais, com ênfase em manifestações religiosas, assim como iniciativas da 
sociedade civil que visam à interculturalidade. A presença crescente de maté-
rias com esse enfoque é sinalizadora de uma possível mudança na representação 
midiática sobre a migração senegalesa. Entretanto, mesmo sob essa perspectiva, 
ainda é pequeno o espaço de matérias que priorizem o protagonismo migrante 
e que resguardem aos próprios sujeitos um lugar de fala sobre as experiências 
vividas. Em alguns casos, como o que analisamos a seguir, mesmo que a matéria 
se proponha a mostrar de maneira humanizada a situação dos que chegam ao 
Brasil, ainda o faz a partir de referentes que tendem a naturalizar as diferenças 
entre nós, nacionais, e o outro, migrante. 
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4. A saga e o sofrimento do outro senegalês: 
análise de reportagem em ZH

A escolha da reportagem veiculada pelo jornal Zero Hora4, em 2015, se justifica 
diante da quantidade de elementos para reflexões a respeito de representações 
sobre a identidade senegalesa em diáspora no Brasil. A produção acompanha 
durante um mês o cotidiano de senegaleses e haitianos que chegam à região 
Norte do Brasil, no estado do Acre, em um abrigo gerido pelo governo estadual 
para migrantes que aguardam regularização no país. A reportagem especial inti-
tulada Inferno na Terra Prometida5, produzida pelo repórter Carlos Rollsing e 
pelo fotógrafo Mateus Bruxel, foi publicada em um momento de efervescentes 
discussões sobre os fluxos migratórios contemporâneos Sul-Sul. A produção 
midiática foi veiculada no exemplar impresso do jornal, porém, seu material 
possui uma continuidade através de um hotsite do próprio jornal6, onde podem 
ser encontrados a reportagem e os vídeos produzidos.

O primeiro parágrafo da reportagem traz a descrição do martírio enfrentado 
pelos migrantes senegaleses e haitianos que chegam ao Brasil por meio de rotas 
de coiotes7 na região Norte do país, como vemos no trecho a seguir:

Passadas 79 horas e quase 4 mil quilômetros de uma viagem desgastante e cheia de 
imprevistos desde Rio Branco, capital do Acre, um grupo de 18 imigrantes final-
mente tinha São Paulo, a tão desejada e idealizada São Paulo, a seus pés, ao seu 
redor, ao seu olhar.

O destaque para a jornada desgastante evidencia que o sonho de chegar a São 
Paulo é forte o suficiente para suportá-la. Esse é o primeiro indício da constru-
ção de ideário de “saga” pela qual passam migrantes que decidem vir ao Brasil.

A matéria, como um todo, descreve o cotidiano de migrantes senegaleses e 
haitianos na Chácara Aliança, abrigo alugado pelo governo acreano para uso des-
ses migrantes que chegam ao país. A reportagem especial é ambientada princi-
palmente no Acre, estado que na época recebia a maior parte de migrantes sene-
galeses no Brasil, servindo como uma “porta de entrada” para esses migrantes. 
Nesse sentido, mais um elemento torna interessante a compreensão da repre-
sentação: a do território acreano enquanto “inóspito”. A região é bastante este-
reotipada na mídia, a exemplo do trecho escolhido para o final da reportagem:

4  Jornal fundado em 1964, passando para o conglomerado midiático do Grupo RBS no ano de 1970. Até 2015, 
possuía uma estimativa de circulação diária de mais de 200 mil exemplares impressos. Atualmente, também 
está disponível em formatos digitais online, com a versão para tablets e smartphones, além da veiculação diária 
no portal de conteúdos Gaúcha ZH.
5  Endereço eletrônico: https://bit.ly/2zBnK6N.
6  Disponível, atualmente, apenas para assinantes: https://bit.ly/2InqjvI.
7  Termo que referencia agenciadores na migração irregular, que conduz migrantes por áreas de fronteira 
mediante pagamento.
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Quando deixaram o inóspito abrigo na Chácara Aliança, no Acre, avistaram uma 
placa à esquerda, do lado interno do imóvel, que dizia: ‘Obrigado pela preferência’. 
Mas não era preferência. Era apenas sobrevivência.

Os termos destacados reforçam a animosidade do ambiente e a necessidade 
pela qual passam migrantes que chegam ao Brasil – diante do elemento textual 
que reforça a sobrevivência em detrimento da escolha, salientando que, neste 
caso, não existiria outra opção.

Para relacionar ao elemento de sobrevivência, salientado na reportagem, 
recuperamos o termo diáspora como um conceito apropriado do povo judeu 
para se pensar a experiência africana (Gilroy, 2012). Um elemento a ser consi-
derado a respeito do conceito de diáspora, como salienta Gilroy (2012) em seus 
estudos sobre o Atlântico Negro, é a associação do termo ao pensamento judaico 
moderno, carregado de noções de exílio, provações e dispersões. O termo é 
“emprestado” pelo pensamento judeu diante da história do Êxodo, a partir de 
noções bíblicas sobre dispersão global. A promessa de retorno à “terra prome-
tida” (referência utilizada no título da reportagem analisada, inclusive) carrega 
noções basilares para se pensar o fenômeno migratório inspirado na necessi-
dade (de trabalho e renda). O mundo contemporâneo, nesse sentido, não abre 
espaço apenas aos conflitos e enredos entre nações, mas, também, e forte-
mente, entre diásporas – deslocamentos e ressignificações a partir desses mes-
mos movimentos. A problemática desta noção é ater-se apenas aos conflitos da 
dispersão forçada, oriunda de guerras, perseguições e escravidão. Conota fuga, 
dispersão e sofrimento antes de mobilidade e deslocamento livre (Gilroy, 2007). 
A necessidade – ou não – de retorno pode balizar o pensamento sobre diáspora 
– sobre como a mesma representa fendas nos deslocamentos forçados na his-
tória da humanidade, ao mesmo tempo em que representa uma característica 
inerente das formações sociais que é a própria mobilidade dos seres humanos, o 
nomadismo ou mesmo o deslocamento entre territórios diferentes espalhados 
pelo mundo por intenção e opção de vivência. 

A concepção da migração como um calvário a ser ultrapassado pelo migrante 
demonstra a aproximação com o sentido da migração apenas no universo do 
sofrimento. Entender esse sentido representado pela mídia, e por outros espa-
ços culturais da contemporaneidade, não é ignorar problemas impostos aos 
migrantes, ainda mais diante do atual contexto de endurecimento de frontei-
ras europeias e crise global, porém, é também entender que esta representação 
pode estar definida dentro do estereótipo de sofrimento. Na narrativa da repor-
tagem, as descrições dos ambientes onde convivem senegaleses e haitianos 
reforçam o caráter da desumanização a que estão submetidos migrantes em solo 
brasileiro. Descrições de alimentos que nem mesmo os animais ousam comer, 
de banheiros insalubres, de ambientes recheados de doenças e problemas intes-
tinais, de aproveitadores que roubam parcas economias pela ilusão que vendem 
ao migrante ambientam o leitor na realidade de dor e sofrimento. 
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Para situar a chegada de migrantes ao Brasil a partir do ano de 2010, é utilizado 
na reportagem o termo “explosão”. A perspectiva que pensa na migração como um 
movimento ao estilo de uma “onda”, imenso, arrasador e sem limites, reforça a 
discriminação e o estereótipo por definir esses fluxos como invasões descontrola-
das. Questões que envolvam problemas com a legalidade de documentos, suborno 
por parte de coiotes, exploração, bem como rejeição do migrante à câmera foto-
gráfica reforçam o tema da ilegalidade e da situação de marginalização imposta a 
migrantes. O elemento da ilegalidade é recorrente na representação da migração 
principalmente em continente europeu (a exemplos de notícias sobre naufrágios 
e mortes ocasionadas por tentativas de entrar “ilegalmente” no país escolhido) e, 
agora, se coloca também na representação da migração para o Brasil. 

Ainda em relação à situação de migrantes, existe em todo o texto uma con-
fusão entre os termos “refugiado” e “imigrante”. Pelo discurso, ambos parecem 
sinônimos – parece que todo o migrante que chegou ao Brasil está na condição 
de refugiado. Como a situação do visto é bastante complicada e demorada (assim 
como toda a legislação do Estatuto do Estrangeiro, datado da década de 1980, 
substituído apenas recentemente pela Lei das Migrações, em 2017), o migrante 
senegalês costumava solicitar refúgio – um direito internacional concedido 
a qualquer cidadão em qualquer país ou estado no mundo. As solicitações de 
refúgio permitem portar um CPF e uma carteira de trabalho para residir no 
Brasil, enquanto são feitas as análises dos pedidos por autoridades nacionais, 
o que pode levar de dois a três anos, período que muitos senegaleses costumam 
permanecer no país. Caso o refúgio seja concedido, o migrante recebe um visto 
humanitário e pode residir no Brasil nessa condição (Redin & Minchola, 2015). 
Com a nova Lei das Migrações, alguns aspectos referentes ao tratamento do imi-
grante no Brasil foram reformulados, porém, o veto presidencial prevê um ato 
conjunto dos ministros da Justiça, Relações Exteriores e do Trabalho para defi-
nir condições, prazos e requisitos para a emissão de vistos no país.

 
Figura 1. Fotografia de Mateus Bruxel reproduz ambiente onde dormem e convivem migrantes 
senegaleses e haitianos no Acre. 
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A representação do migrante como aquele que sonha com o ideal de uma 
vida melhor em outra terra que não a sua está presente no imaginário desde o 
princípio dos fluxos migratórios na sociedade moderna. Muito enfatizado pela 
mídia, a migração de latinos em direção aos Estados Unidos é carregada do sen-
tido de “sonho”. Porém, o “sonho americano”, já consolidado no imaginário glo-
bal, se assemelha em que termos à realidade dos senegaleses no Brasil? O trecho 
a seguir é significativo: 

Depois de penarem por semanas, pulando de um ônibus a outro, cruzando diversas 
fronteiras, sofrendo roubos e extorsões, passando por humilhações e sacrifícios no 
precário abrigo acreano, eles haviam vencido. Enfim estavam na terra prometida, 
onde, segundo lhes asseguram, teriam bom emprego, vida nova e prosperidade. 
(trecho da reportagem Inferno na Terra Prometida, 2015).

Com o ideário calcado em nosso imaginário latino-americano, é fácil trans-
por a mesma situação para o caso dos cucarachas8 nos Estados Unidos. Assim, 
cria-se também o “sonho brasileiro” para migrantes presentes nos recentes flu-
xos migratórios. Existiria, portanto, uma forma brasileira de receber migran-
tes com o objetivo de prosperar. Na reportagem, há um parágrafo que salienta 
que muitos senegaleses, que arranjaram emprego no Sul e Sudeste brasileiros, 
conseguem sustentar suas famílias e, para esses, “o sacrifício valeu a pena”. 
Assim, o estranhamento em relação ao outro migrante não fica apenas restrito 
ao campo do racismo explícito e da xenofobia visível. O estranhamento também 
está localizado na construção de um discurso que tende apenas a vitimizar o 
sujeito migrante, retirando a soberania do mesmo sobre sua própria vida. Em 
toda a reportagem, o que se percebe é a ideia de uma saga vivida pelo migrante: 
cinematograficamente falando, não faltam problemas, conflitos, esperas e frus-
trações de expectativas para rechear, através da descrição no texto, o imaginário 
a respeito do sofrimento. O herói, após passar por todo o sofrimento, é digno 
de vencer de fato. A esse elemento do imaginário coletivo, que se presume aos 
migrantes, é que se desenha o ideário de “saga”.

Para pensar a questão da diferença, conforme salienta Hall (2010), é preciso 
entendê-la enquanto ambivalente em sua essência. Essa característica ambiva-
lente da alteridade se descreve pelas diferentes maneiras de observar o outro e 
de qualificá-lo diante da sociedade global, fazendo com que a diferença não se 
expresse apenas pela alteridade, mas, também, através de uma hierarquia de 
valores do que a sociedade considera como positivo ou negativo, como identifi-
camos nas comparações:

Haitianos são mais baixos e fortes. Senegaleses são mais altos e magros. Ambos 
são vaidosos e gostam de se vestir bem, principalmente os haitianos, com mar-

8  Termo racista para se referir aos latinos que residem nos Estados Unidos.
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cas famosas e camisas de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Michael Jordan. Os 
dois países foram colonizados pela França e, hoje, oferecem dificuldades, miséria 
e desemprego aos seus povos. Essencialmente, são negros. Mas os imigrantes do 
Haiti e do Senegal que chegam ao Acre não se gostam, evitam o contato, preferem 
a distância. A religião é o pilar dessa segregação. (trecho da reportagem Inferno 
na Terra Prometida, 2015).

A confusão que os brasileiros fazem com as nacionalidades senegalesa e 
haitiana provém de “semelhanças” que são tachadas a esses migrantes (“são 
vaidosos; “colonizados pela França”; são negros”). Colocados na “mesma forma”, 
esses migrantes causam estranhamento ao divergirem entre si. A matéria traz, 
a partir de um olhar de fora que estranhou a relação conflituosa, uma descrição 
também das diferenças entre as nacionalidades, ao ponto de essa diferença ser 
um conflito. A principal diferença, percebida no discurso, é a questão religiosa 
(no Haiti, vertentes evangélicas e a prática do vodu; no Senegal, o islamismo e 
suas especificidades nas confrarias). A constituição física do migrante também 
é salientada como elemento diferencial entre as nacionalidades – que, por sua 
vez, paralelamente se assemelham em seu sofrimento no Brasil. Em determi-
nado trecho, está escrito: “Os dois povos sofreram violações”.

Trazer o elemento de conflito e disputa entre duas nacionalidades de migran-
tes no Brasil para o eixo das “violações” referenda a negatividade expressa no dis-
curso sobre os povos africanos (neste caso, sobre os haitianos que descendem 
de escravos africanos trazidos à força para a América). A representação do con-
tinente africano atingiu um nível reducionista, alimentando o estereótipo, uma 
vez que a “África atual é substituída por significantes icônicos de um passado 
africano genérico” (Gilroy, 2012, p. 24), limitando a possibilidade de significados 
ao continente atrelados. O conceito de África, como problematiza Hall (2003), é, 
aos olhos do paradigma europeu, uma construção moderna, que simplificada-
mente se refere a “uma variedade de povos, tribos, culturas e línguas cujo princi-
pal ponto de origem comum situava-se no tráfico de escravos” (Hall, 2003, p. 31).

Estereotipar significa “reduzir a poucos traços essenciais e fixos na Natureza” 
(Hall, 2010, p. 429) e, dessa forma, o discurso “racializado” condenou o negro a 
ser representado por uma série de categorias binárias, a partir do entendimento 
entre civilização branca e civilização negra. Aos negros, as ideias de selvageria 
e de uma natureza “pacífica” em relação à dominação feita pela sociedade euro-
peia ocidental no período escravagista (Hall, 2010). É nesse sentido que a figura 
do negro na mídia – e em demais espaços simbólicos da sociedade contemporâ-
nea – aparece a partir de elementos a ele atrelados que reforçam um sentido de 
inferioridade pela diferença.

Ao mesmo tempo, se constroem discursos sofisticados, com retóricas que 
simulam respeito às diferenças culturais. Sodré (1992) avalia que o discurso oci-
dental institucionalizado não concebe a diferença que não pela “diferença de 
valor”, instituindo hierarquias explícitas e implícitas desse valor. Para o autor, 
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o racismo, portanto, necessita dessa concepção de valor para possuir um para-
digma capaz de classificar as identidades humanas – e valorá-las de maneira 
diferente. O racismo (ou neo-racismo, conforme aponta Sodré) contemporâneo, 
se expõe também através da invisibilidade de negros e negras, excluindo as prá-
ticas cotidianas desses sujeitos na esfera midiática. No caso das fontes jornalís-
ticas para esta matéria, é perceptível que a citação do discurso de forma direta 
só ocorre com duas fontes de migrantes senegaleses (dois migrantes senegaleses 
que falam, especificamente, neste trecho que traz a diferença entre haitianos 
e senegaleses no abrigo acreano). Há muito espaço para a observação do sofri-
mento, mas pouco espaço para a fala do sujeito migrante sobre a sua forma de 
olhar para sua própria condição. 

Assim, o discurso racializado é capaz de intervir na questão brasileira tam-
bém pela ideia de um outro que não eu, através da concepção nacionalista. Além 
do migrante não ser o mesmo que eu, ele também é, conforme o discurso raciali-
zado, o outro inferior, pertencente a um continente estigmatizado, vitimizado e 
primitivo, não emancipado e carente. Isto quando o discurso não beira a máxima 
xenófoba ou racista e, ao invés de vitimizar o africano, o exclui completamente 
por meio de ofensivas. 

5. Considerações finais

Ao situar a análise no contexto de uma pesquisa maior, buscamos refletir sobre 
sentidos construídos midiaticamente em torno das migrações contemporâ-
neas, sobretudo com relação à presença de migrantes do Senegal no cenário 
brasileiro. Do mapeamento inicial, nos sites dos jornais de circulação nacional e 
regional, identificamos as principais temáticas abordadas sobre este fenômeno, 
ainda centradas na esfera econômica e política ou indicativas de situação de dis-
criminação e racismo sofridos pela população migrante. 

Na reportagem de Zero Hora, representativa sobre a recepção de estrangei-
ros no país, identificamos uma representação do migrante que leva a associá-lo 
como trabalhador incansável e incorruptível, louvado pelo sacrifício de viajar 
longas horas, passar por incontáveis problemas (com o idioma, com coiotes, 
com dinheiro, comida, habitação e racismo). Esse sujeito é digno de nosso res-
peito a partir dos sacrifícios que ultrapassa para residir no país em que, supos-
tamente, é aceito.

Boa parte da intenção em manifestar a “saga” do migrante até o destino dese-
jado, incluindo sonhos partidos e dificuldades superadas, está relacionada ao 
que se espera que seja um migrante “ideal” nos fluxos migratórios contempo-
râneos. A caridade, a compaixão e o envolvimento com suas histórias sofridas 
(relatadas através da voz do repórter que acompanha a saga) são sentimentos 
produzidos no público que não representam, em sua totalidade, o entendi-
mento, a compreensão e a disposição à interculturalidade. 
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Novas pesquisas são necessárias para compreendermos quais mudanças 
podem estar ocorrendo na maneira de representar o migrante em solo brasi-
leiro. Teríamos, por exemplo, no racismo velado através do retrato do vitimismo 
e do “incapacitismo” imposto ao migrante um problema contemporâneo à com-
preensão do outro e à ideia de alteridade? Nas rusgas do discurso, o migrante, 
ainda que não apareça como mau sujeito (aquele que vem ao nosso país para 
roubar nossos empregos; aquele que “suja” nossa pureza étnica; aquele que traz o 
terrorismo e o fanatismo religiosos), tem sua capacidade de soberania reduzida 
à empatia caridosa através de histórias de superação narradas na esfera midi-
ática. Neste processo, algumas características aparecem como inerentemente 
associadas à condição migrante, indicando, nos termos do que propusemos dis-
cutir, um discurso racializado da diferença, que leva à valoração do outro como 
inferior, digno de piedade, jamais protagonista de sua própria história.

É importante compreender, no entanto, que já se percebe, através da con-
tínua observação de publicações a respeito da migração senegalesa, um desen-
volvimento que não estanca apenas na representação estereotipada, aquela 
cujo reforço é, se não explicitamente desfavorável, tendencioso à vitimização. 
Em matérias que abordam temáticas ligadas à integração, com a promoção de 
encontros culturais, celebrações religiosas, mobilizações sociais de denúncia 
ao racismo, é possível perceber um movimento que vai avançando para além da 
exotização do outro, presente na representação das identidades negras, como 
bem aponta Hall, desde os primeiros encontros do mundo ocidental com os 
povos africanos.

Aos poucos, com o conhecimento, a adaptação e a compreensão por parte da 
mídia e da sociedade brasileiras sobre a migração senegalesa, o estranhamento 
se dissipa, dando lugar a abordagens que valorizam exemplos mais positivos 
sobre a cultura, os costumes, as contribuições dessa migração, demonstrando 
um esforço de compreensão do outro migrante a partir de elementos que vão 
além da oposição binária e naturalizada em relação ao brasileiro ou a outros 
migrantes. 

Com isso, não se determina que os problemas e as carências impostas aos 
migrantes senegaleses não devam ser trabalhados pelo discurso midiático. A 
mídia é também esfera de disputa de sentidos e de denúncia sobre condições de 
exploração do migrante. O que se observa é a necessidade de criação de discur-
sos que abordem mais elementos sobre essas identidades em diáspora, abrindo 
espaço para questões contextuais, históricas e cotidianas que possam contri-
buir para a interculturalidade.
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