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RESUMO 

A tese investiga a relação entre a mobilidade migratória e a construção de narrativas de si na 

cultura digital. Para tal, são analisados os fluxos narrativos tecidos por cubanos residentes no 

Brasil em ambiências individuais (perfis pessoais) e coletivas (grupos) no Facebook e no 

Whatsapp. A abordagem teórico-metodológica é construída com base na literatura dos estudos 

migratórios, do Sul Global e dos processos de construção identitária na cultura digital, a partir 

de um olhar metodológico de cunho etnográfico derivado do lugar da pesquisadora enquanto 

insider íntima (TAYLOR, 2011) na comunidade analisada. No trabalho, argumenta-se a 

centralidade da cultura digital para as mobilidades — espaciais e narrativas — de cubanos, ao 

ter sido identificada uma dialética entre o aumento da mobilidade de cubanos e a 

diversificação e individualização do consumo de internet na ilha, situação da qual derivam 

também o adensamento das redes transnacionais, assim como a crescente participação dos 

migrantes cubanos na vida pública do país. Desse modo, ao olhar especificamente para o 

contexto de mobilidade intrarregional Cuba-Brasil e para as práticas de uso e consumo da 

internet decorrentes, a tese propõe enquadrar as mídias digitais enquanto zonas midiáticas de 

fronteira que modulam os trânsitos identitários online dos migrantes “cubaleiros” no campo 

social transnacional (BASCH, GLICK-SCHILLER e SZANTON BLANC, 1994). Estes 

trânsitos, por sua vez, são operacionalizados no trabalho a partir das dimensões narrativas que 

os atravessam. Assim, conclui-se que os processos de construção identitária evidenciados nas 

formas narrativas dos cubaleiros nas mídias digitais decorrem de uma alorreferencialidade 

nutrida pelo colapso de contextos (MARWICK e boyd, 2011), que produz identidades 

fronteiriças no entorno transnacional Brasil-Cuba. Alinhada à perspectiva analítica anterior, 

na tese investiga-se também a ideia de temporalidades colapsadas enquanto resultado dos 

colapsos sociais nas mídias digitais, explorando para tal o agenciamento dos desarranjos 

temporais nas práticas narrativas da comunidade. A tese visa, assim, contribuir para a 

incipiente bibliografia sobre fluxos migratórios entre Cuba e Brasil, atentando para os modos 

através dos quais as narrativas de si se reconfiguram no contexto de deslocamento Sul-Sul. 

 

 

 

 

Palavras-chave: fluxos narrativos; Cuba; Brasil; mídias digitais; estudos migratórios. 
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ABSTRACT 

The thesis aims at studying the relationship between migratory mobility and self-narratives 

creation practices in the digital culture. In order to do so, narrative flows from Cubans based 

in Brazil were analyzed both in individual (personal profiles) and collective (groups) 

ambiences in Facebook and Whatsapp. The theoretical approach was articulated based on 

migratory studies and Global South literature and identity construction on social media 

literature. The study was also oriented by the methodological perspective of ethnography, 

especially considering the researcher´s role of intimate insider (TAYLOR, 2011) in the 

community observed. Departing from this form of enquiry the thesis argues the centrality of 

digital culture for Cuban´s — spatial and narrative — mobilities, as it was noted a dialectic 

relationship between the increase in Cubans migratory fluxes and the pluralization and 

individualization of internet consumption in the island; context from which the densification 

of transnational networks and the increasing participation of the displaced subjects in the 

island´s public life also derives. Thus, focusing specifically in the Brazil-Cuba intraregional 

migratory context, and also in the internet´s uses and consumption practices that derive from 

such mobility context, the research intends to propose an understanding of digital media as 

frontier mediatic zones which modulate identity transits online of “cubaleiros” in the 

transnational social field (BASCH, GLICK-SCHILLER & SZANTON BLANC, 1994). Such 

transits are also understood through the narrative dimensions that traverse them. The study 

concludes that the identity construction processes observed in the cubaleiros narrative 

practices on digital media are related to the autoreferentiality that context collapse 

(MARWICK & boyd, 2011) produces online, configuring frontier identities in the Brasil-

Cuba transnational context. Therefore, such analytical perspective allowed to also explore the 

idea of collapsed temporalities, understood as the result of context collapse on digital media 

which produces temporary entanglements in the community´s narrative practices. By focusing 

on the ways through which self-narratives are reconfigured in the South-South displacement 

context, the thesis intends to contribute to the incipient literature about Cuba and Brazil 

migratory relationship nowadays.  

 

 

 

 

Keywords: narrative flows; Cuba; Brazil; digital media; migratory studies.  
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Introdução 

“Você vai amar o Brasil” foi a frase que mais ouvi às vésperas de fazer as malas, ainda 

em 2015, após saber que tinha sido aceita para integrar o curso de mestrado em Comunicação 

na Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói. Na época, dessa cidade conhecia 

apenas o recorte pasteurizado das novelas brasileiras, que não faltam nos horários estelares da 

tevê cubana. O Brasil parecia aquele sonho melodioso de samba, litoral e Corcovado; uma 

terra eminentemente carioca, cujos fundos da “casa” que “a Globo não mostra” eu ainda não 

sabia acessar. Do turbilhão de emoções que reverberam em qualquer pessoa que emigra para 

longe de casa, nasceriam os primeiros pontos de partida para a elaboração desta tese. Fiz as 

malas sem pensar que dali a alguns anos estaria escrevendo o primeiro parágrafo de uma tese 

que, embora focalizada num dilema coletivo, seria também particularmente pessoal: a 

mobilidade de cubanos para o Brasil.  

A mobilidade naquele momento não supus ser apenas um estranhamento com os 

espaços físicos que passei a habitar; o território-casa da internet, onde me comunicava com 

familiares e amigos pessoais, também parecia ter uma dinâmica diferente. Na medida em que 

minhas redes pessoais no Brasil foram crescendo, o paralelo social configurado pelas redes 

digitais dava conta de portar uma heterogeneidade de falas, línguas e paisagens que pareciam 

— embora se mostre paradoxal — “ordenar” a forma como passei a ler e agir no mundo após 

emigrar. Para minha surpresa, “Ois” e “kkkkkkks” substituíam “Holas” e “Jajajajas” nas 

janelas de chats com amigos cubanos que também residiam no Brasil.  

Por outro lado, em uma das primeiras comunidades de cubanos no Brasil às que fui 

adicionada ao chegar em Niterói, o “Cuban@s-UFF”, as pessoas escreviam boa parte do 

tempo em português. Optar por se comunicar nesse idioma justamente em um dos poucos 

espaços sociais em que esses migrantes teriam mais liberdade para se expressar usando sua 

língua materna evidenciava a complexidade das práticas sociocomunicacionais que as 

experiências de mobilidade acionam no que tange às dinâmicas identitárias. Por ser o 

português a língua oficial do Brasil, identificar estes mecanismos de trânsitos identitários 

coletivos por migrantes que falam espanhol parecia bastante simples. Em um grupo fechado, 

onde só há cubanos, por que usar uma língua que não é a deles? — me questionei num 

primeiro momento, ainda em um posicionamento por meio do qual estava entendendo o 

processo migratório como transposição, ou seja, um movimento linear de um lugar para outro, 

e não necessariamente como trânsito. 
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Minha trajetória de pesquisa no Brasil, iniciada em 2015, e a própria existência desta 

tese, também decorrem das tendências recentes de mobilidade de cubanos para o Brasil e, 

junto delas, do fortalecimento progressivo das redes migratórias entre ambos os países em um 

período histórico recente e, ao mesmo tempo, de atuais incertezas. A chegada e assentamento 

de colegas e amigos no país contribuiu não apenas para minha consideração do Brasil como 

um possível destino para dar continuidade à minha formação acadêmica, mas também fez 

com que me tornasse um elemento dinamizador do adensamento de uma rede de contatos. 

Nesse processo e, desde minha chegada, auxiliei amigos em Cuba nos seus projetos 

migratórios pessoais, o que implicava informar sobre oportunidades de pesquisa no Brasil, 

assim como traduzir editais e mediar os processos seletivos de alguns deles, devido ao 

desconhecimento e falta de familiaridade com o idioma, especialmente. Dessa forma, também 

entrei em contato pela primeira vez com alguns dos participantes da presente pesquisa, que 

teve, de certo modo, um momento “piloto” durante a realização da minha dissertação de 

mestrado, intitulada O amor nos tempos de Facebook: narrativas amorosas e performances 

de si de jovens cubanos no site de rede social, defendida pelo PPGCOM da UFF em 2017.  

Na dissertação, analisei as estratégias de publicização de afetos que casais (e ex-

casais) cubanos construíam nos seus perfis na plataforma de rede social Facebook,1 com 

metodologia de inspiração etnográfica. Apesar de não ter sido o foco central da pesquisa de 

então, o dilema do deslocamento aparecia com certa frequência nas falas dos participantes e 

lançava problemáticas narrativas para eles. Estas observações, junto a conversas informais 

com participantes do trabalho em torno dos relacionamentos à distância e ao quanto as mídias 

digitais os modulavam, me motivaram a pensar sobre a experiência migratória transnacional 

de cubanos e sua relação pós-deslocamento com o país de origem. Obviamente, meu próprio 

lugar enquanto imigrante aportou os insights iniciais que foram o ponto de partida para a 

elaboração do projeto de pesquisa de doutorado.  

Foi assim que, enquanto membro desse circuito migratório e na conjuntura das 

crescentes mobilidades de cubanos para o Brasil nos últimos anos e do meu próprio lugar, 

passei a me questionar, baseada na observação principalmente de perfis de conhecidos no 

 
1 Criado em 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris 

Hughes, na época estudantes de programação na Universidade de Harvard. Na classificação realizada pelo site 

Alexa, o Facebook ocupava em 2019 a quarta posição entre os sites mais usados a nível global, sendo a primeira 

indexada dentre todas as plataformas consideradas como “sites de redes sociais”. Já em junho de 2021, o mesmo 

site indicava que o Facebook ocupava a sétima posição entre os dez sites mais acessados mundialmente. Fonte: 

https://www.alexa.com/topsites. Último acesso em: 10 jun. 2021.   

https://www.alexa.com/topsites
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Facebook e de comunidades no Whatsapp:2 de que formas as mídias digitais estariam 

modulando as experiências identitárias individuais e coletivas dos cubanos no Brasil? 

Partindo desse enquadramento analítico, desenhei o projeto de pesquisa, no qual me propus a 

investigar as formas narrativas produzidas por cubanos no Brasil nas ambiências midiáticas 

configuradas pelas mídias digitais. Partindo, então, de uma certa familiaridade com a 

abordagem etnográfica, nutrida pelo meu trabalho de mestrado sobre narrativas amorosas no 

Facebook (SANTOS, 2017), tal metodologia pareceu-me a opção mais apropriada, 

considerando também minha relação de proximidade com o objeto. Desenvolver uma 

etnografia com cubanos no Brasil partiu da possibilidade de aproveitar meu grau de inserção 

em alguns espaços sociais desse coletivo, sobretudo considerando que a minha “imersão” e 

familiaridade com o campo já era uma pré-condição existente, inclusive antes de elaborar o 

projeto de pesquisa. Nesse sentido, assim como já foi relatado previamente por outros 

pesquisadores cubanos da diáspora no contexto das ciências sociais, minha condição de 

imigrante no Brasil teve um peso importante no desenho da agenda de pesquisa (DUANY, 

2008, p. 198).  

Existem poucos estudos focalizando os atravessamentos entre a mobilidade de 

cubanos e a cultura digital. Embora algumas pesquisas tenham investigado questões atreladas 

à construção narrativa de cubanos da diáspora (LOPEZ, 2015; GRENIER, 2006; 

GUTIERREZ, 2013), são ainda escassos os trabalhos que focalizam o objeto nas mídias 

digitais, ainda menos predominantes são aqueles que focalizam o eixo de mobilidade Cuba-

Brasil.3 Consideramos que, em grande parte, esse apagamento acadêmico se deve à limitação 

do contato de Cuba com a cultura digital e com outros países mas também ao fato de a 

diáspora cubana, incluída nela o setor acadêmico, tem se concentrado maioritariamente nos 

Estados Unidos, e também que o movimento de cubanos para o Brasil é ainda recente. Fatores 

atrelados às políticas de enfrentamento implementadas pelo governo cubano para deslegitimar 

discursos da comunidade diaspórica cubana mediam não só o interesse, mas também a 

viabilidade destes tópicos em ambientes universitários do país, considerando que uma 

importante parcela da diáspora cubana — particularmente a que hoje se assenta em Miami, 

Estados Unidos — é considerada “dissidente” e oposta ao sistema socialista implementado na 

 
2 Aplicativo (app) de mensagens instantâneas disponível para sistemas operacionais IoS e Android, que tem entre 

seus recursos o envio de mensagens de texto e imagens, áudio e videoligações, junto à atualização de status com 

caráter semipúblico, pois os conteúdos veiculados nessa seção do app são apenas visíveis para os contatos com 

os quais o usuário já teve algum tipo de troca na plataforma. Foi lançado em 2009 pela Companhia Whatsapp 

Inc. 
3 Durante o levantamento bibliográfico realizado, não se identificou nenhum trabalho analisando a mobilidade 

Brasil-Cuba a partir da dimensão de uso e apropriação de mídias digitais pelos migrantes.  
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Ilha. Deste modo, a maioria das pesquisas que já foram realizadas para aprofundar no tema se 

desenvolveram fora de Cuba (LÓPEZ, 2015; GRENIER, 2006; GUTIERREZ, 2013).  

Um país “de novela”: bem-vindos ao Brasil? 

“Apesar de ter sido contemplada com uma bolsa de estudos na Bélgica, escolhi estudar 

no Brasil porque me sentia atraída pela aura acolhedora que sempre me passavam as cenas 

que via na mídia cubana e nas telenovelas”, assim me comentava Rebecca,4 participante desta 

pesquisa, durante a segunda entrevista que realizamos. Ainda que obviamente os efeitos 

estéticos das telenovelas brasileiras não tenham sido o único elemento, nem o de maior peso, 

de todos os considerados por ela para encaminhar seu projeto migratório para o Brasil, sua 

fala destaca, assim como a de outros participantes, a consolidação de um imaginário coletivo 

favorável, mesmo que pasteurizado, sobre o Brasil.  

Uma série de programas de fomento à educação superior, assim como as chamadas 

contínuas das universidades públicas brasileiras para potenciais bolsistas estrangeiros, têm 

tido um peso fundamental no crescimento cada vez mais visível da comunidade de jovens 

imigrantes cubanos que escolhem o Brasil como destino para aprimorar suas carreiras e seus 

níveis de vida. A possibilidade de emigrar por vias legais, com uma garantia de manutenção 

econômica — mesmo que por um tempo definido, no caso dos bolsistas acadêmicos — e a 

ideia de conseguir futuramente um vínculo profissional mais permanente, dentre outras 

possibilidades, fazem com que jovens cubanos vejam no Brasil uma porta de acesso a novas 

oportunidades e desenvolvimento profissional, e até mesmo como uma ponte para países 

considerados “desenvolvidos”, enquanto forma de continuidade do seu fluxo migratório.  

No que tange ao mapeamento da presença de cubanos no Brasil, o aumento da 

chegada de cubanos sinalizado pela OBMigra (2018; 2020), além de responder diretamente ao 

panorama de política exterior acima descrito, se relaciona com o adensamento das redes 

migratórias transnacionais entre Cuba e Brasil, fortalecidas na medida em que as rotas entre 

ambos os países se solidificam no panorama migratório regional. Apesar de a América do 

Norte continuar sendo o centro de acolhida fundamental para cubanos (AJA, 2020), posturas 

governamentais do Brasil favoráveis a Cuba e os decorrentes acordos de cooperação bilaterais 

que começaram a emergir durante os recentes mandatos petistas dos últimos tempos fizeram o 

país se tornar um destino atraente para migrantes cubanos, sobretudo a partir dos anos 2000. 

 
4 A todos os participantes da pesquisa atribuí um nome fictício, de modo a preservar seu anonimato. 
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Enquanto país do denominado Sul Global5 no circuito das Américas, o Brasil se enquadra no 

grupo de nações que experimentaram uma abertura significativa para a imigração nos anos 

recentes do século XXI.  

Contudo, é importante destacar que o clima político no Brasil atual já não é tão 

benevolente para migrantes cubanos, nem sequer para aqueles que já haviam acessado o país 

por vias legais e residem atualmente nele, seja de forma temporária ou permanente. Em 

novembro de 2018, enquanto o Brasil estava marcado pela incerteza do seu futuro político 

após as eleições em outubro, médicos cubanos cuja permanência nesse território respondia a 

uma relação diplomática saudável entre ambos os países se debateram entre a decisão de ficar 

ou retornar a Cuba, após ofensas públicas do então candidato e atual presidente, Jair Messias 

Bolsonaro, à gestão do Programa Mais Médicos por parte do governo cubano. Assim, a virada 

“seletiva” e restritiva que tem tomado os marcos legislativos imigratórios na região 

(DOMENECH, 2017), incluído nesse processo o Brasil, sem dúvidas está produzindo 

impactos nos fluxos intrarregionais (AJA, 2018, p. 4).  

A partir de 2018, a consolidação do “bolsonarismo” no Brasil começa a impactar as 

mobilidades de cubanos, se não quantitativamente, com certeza no que diz respeito aos 

enquadramentos legais que as contornam. Nesse contexto, o término do Programa “Mais 

Médicos” se destaca como ponto central de virada. A mídia brasileira indica6 que, após a 

saída de Cuba do Programa, entre novembro de 2018 e abril de 2019, as solicitações de 

refúgio realizadas por cubanos que integravam o Programa triplicaram, o que gerou uma 

ruptura importante na circularidade desses grupos no espaço transnacional Cuba-Brasil e 

mudou bastante o panorama dos registros imigratórios. Os dados registrados pelas autoridades 

migratórias no que diz respeito ao aumento nas “solicitações de refúgio” pelos cubanos 

confirmam essa tendência (OBMIGRA, 2018; 2020). 

Autores como Domenech (2017) e Zanforlin (2013) assinalam que toda mobilidade 

migratória possui um caráter circunstancial e construído. A ideia de ilegalidade migratória, 

por exemplo, não é um fato social dado, senão uma construção social e política decorrente de 

“estruturas, contextos e conjunturas sociohistóricas” (DOMENECH, 2017, p. 30). Por estarem 

 
5 O termo “Sul Global” será mais bem discutido no capítulo um desta tese. Por ora, cabe apontar que ele 

começou a aparecer na literatura acadêmica pós-colonial durante o período da Guerra Fria. O intuito era que a 

categoria servisse para reconfigurar a ordem de coisas na geopolítica internacional, onde o Sul, representado 

pelos países periféricos, foi tradicionalmente visto como colonizado e inferior em termos culturais, políticos, 

econômicos e intelectuais quando comparado ao Norte Global. Desse modo, o truque linguístico de apelidar de 

“Global” o Sul buscava a transição para um modo de lê-lo enquanto centro de produção cultural e intelectual 

relevante, em contraposição às narrativas hegemônicas que o comodificaram historicamente. 
6 Ver: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/14/pedidos-de-refugio-de-cubanos-quase-triplicam-apos-

saida-do-mais-medicos.ghtml. Último acesso em: 05 jun. 2021.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/14/pedidos-de-refugio-de-cubanos-quase-triplicam-apos-saida-do-mais-medicos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/14/pedidos-de-refugio-de-cubanos-quase-triplicam-apos-saida-do-mais-medicos.ghtml
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sujeitas às orientações instituídas por governos que se revezam no poder, tanto o caráter de 

ilegalidade atribuído a alguns fluxos migratórios quanto sua criminalização ou seu 

enquadramento retórico e nas políticas públicas são transitórios e definidos pelos marcos 

normativos da imigração nos diferentes países. Nesse sentido, e apesar da intensificação dos 

fluxos intrarregionais (OIM, 2020) e Cuba-Brasil (OBMIGRA, 2020) indicados nos informes 

consultados, espera-se que, com a consolidação do conservadorismo migratório no Brasil, 

mesmo que não diminuam em quantidade, os status de solicitação de refúgio e asilo político 

passem a predominar nos fluxos imigratórios de cubanos, em comparação com as chegadas 

consideradas como “regulares”.  

Vale destacar que, além de ter impactado as mobilidades de cubanos para o Brasil, o 

“bolsonarismo” também está produzindo efeitos concretos nos circuitos informacionais que 

atravessam a comunidade, sobretudo nas mídias digitais. Interlocuções com os participantes 

desta pesquisa durante a tomada de posse do presidente Jair Bolsonaro revelaram um cuidado 

maior de algumas pessoas no que diz respeito à revelação das suas identidades em ambiências 

públicas nas mídias digitais, de modo a evitar possíveis “linchamentos” e perseguições 

virtuais diante do auge da hashtag #VaiParaCuba e dos discursos xenófobos contrários às 

identidades políticas das esquerdas, ataques que também se fortaleceram7 durante essa etapa.  

Do mesmo modo, o clima de tensão política mais recente entre Cuba e Brasil afetou a 

interpelação com uma das participantes, com a qual a conversa sobre determinados tópicos 

viu-se limitada pelo fato de ela ter sido membro do Programa “Mais Médicos”. Além dos 

receios de falar sobre a forma como mudou seu status migratório para uma residência 

permanente no Brasil, elementos como sua recusa a me dar uma entrevista sinalizam o caráter 

modulador do contexto político bilateral na dimensão mais individual da experiência 

migratória dos migrantes. Pessoas com as quais conversei durante o percurso de pesquisa 

reforçaram a importância da preservação do anonimato das falas selecionadas para integrar o 

texto final desta tese. Vale destacar que a insistência na questão do anonimato não apenas 

respondia ao clima de tensão política no Brasil, senão também ao caráter “controlado” das 

plataformas de sociabilidade online em Cuba, atribuído por alguns dos participantes ao 

controle das expressões por parte do governo cubano.  

 
7 De acordo com Alves (2019), uma das características do antipetismo que, de forma sistemática, foi produzindo 

uma polarização importante na sociedade brasileira que desembocaria na eleição de Jair Messias Bolsonaro 

(PSL), foi o antiesquerdismo. Dentre os “gritos” sociais elencados pelo pesquisador como operadores do 

movimento conservador brasileiro, figuram o famoso “Vai para Cuba”, logo convertido em hashtag viral e 

símbolo do antiesquerdismo nas mídias digitais, e “Sem Bolivarianismo” (ALVES, 2019). Mesmo que situada 

no plano dos ativismos políticos propriamente, tal tendência também impacta as identidades nacionais que se 

enquadram no imaginário comunista.  
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Foi assim que, motivada por preocupações pessoais derivadas da minha experiência 

migratória e a de outros colegas no Brasil, bem como uma lacuna que percebi na literatura 

sobre migrações de cubanos ao país, nutri meu interesse por investigar os atravessamentos 

entre as problemáticas identitárias decorrentes da mobilidade migratória e a cultura digital. 

Para tanto, focalizei nesta tese as formas e práticas narrativas de cubanos no Brasil, em 

particular aquelas que se dão nas plataformas Facebook e Whatsapp, observadas como as 

mais usadas pelos participantes deste estudo. 

 

Pontos de partida para uma etnografia das mobilidades nas mídias digitais 

Tomando as bases anteriores como pontos de partida, a tese se propõe a estabelecer 

um enquadramento analítico relacional entre as mídias digitais, suas estruturas e dinâmicas de 

sociabilidade, e os processos individuais e coletivos de construção identitária em circuitos de 

mobilidade migratória de cubanos para o Brasil. Para tal, participaram da pesquisa 15 

interlocutores, dos quais 13 tiveram perfis pessoais analisados no Facebook e 11 foram 

entrevistados. Analisaram-se também dois grupos no Whatsapp (“Cuban@s-UFF” e 

“Cubanos en Brasil”), um grupo no Facebook (chamado “53-55”) e uma página-comunidade 

no Facebook (“Conectando Cubanos”).  

Esse recorte deriva do mapeamento inicial realizado com 21 sujeitos, dos quais 

selecionaram-se os casos mais relevantes a partir do parâmetro de saturação e a não 

identificação de novos componentes, tanto nas falas obtidas durante as interlocuções quanto 

nas dinâmicas sociais e de autoapresentação observadas nos perfis analisados, conforme será 

mais bem explicado no capítulo dedicado ao percurso metodológico da pesquisa. Para a 

realização do trabalho de campo, foi usada, conforme apontado, a abordagem etnográfica, a 

partir do meu lugar de “insider”.  

A impossibilidade de pensar a mobilidade de cubanos para o Brasil e as práticas 

midiáticas na virtualidade derivadas desse estado sem refletir sobre meu lugar em meio a esse 

campo social transnacional (BASCH, GLICK-SCHILLER e SZANTON BLANC, 1994), que 

me era tão familiar, me fez escolher a etnografia como metodologia guia (HINE, 2000). 

Poderia, inclusive, dizer que esta pesquisa começou a ser concebida enquanto pensava sobre 

minha própria condição de migrante, enquanto refletia sobre as simbioses linguísticas das 

minhas próprias narrativas online, que se intensificavam na medida em que me permitia 

adentrar o circuito cultural brasileiro e em que as dimensões desse circuito passavam a 

integrar meu repertório discursivo.  
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Passei a escrever sobre o que sentia como cubana deslocada. Foi assim que 

começaram a nascer meus primeiros diários de campo, com intuito de descrever meus 

estranhamentos com relação às formas narrativas que observava nos campos que, aos poucos, 

foram sendo estruturados pelas trajetórias narrativas dos sujeitos que passei a acompanhar em 

algumas plataformas. Desse modo, além de fornecer as ferramentas para a produção dos 

dados e interação com os participantes da pesquisa, foram possíveis enquadramentos 

analíticos que partem da consideração da autora como membra ativa da cena, assim como 

problematizações dos decorrentes atravessamentos desse lugar social no trabalho de 

investigação.  

Para Johan,8 participante desta pesquisa, se deslocar para o Brasil não se limitava 

apenas ao fato de se mudar de Havana para Niterói, a cidade onde cursaria o mestrado em 

Computação, com bolsa de estudos outorgada em 2014. Sua ideia de mobilidade envolvia 

invariavelmente as mídias digitais, com ênfase no Facebook. Quando o entrevistei 

formalmente pela primeira vez, em 2018, uma das suas falas foi indicativa de que, para ele, 

emigrar representava também “se conectar com o mundo” através de um acesso ubíquo, para 

ele inédito,9 à internet. Para Johan, poder usar diariamente a web na maioria dos espaços 

sociais que habitava, na sua casa, na universidade, e portá-la num telefone celular, 

representava a possibilidade de “reencontro” com uma comunidade transnacional de amigos e 

familiares, dispersos pelo mundo todo. Representava, ainda, o aprendizado de um novo tipo 

de sociabilidade com o qual tinha pouquíssima familiaridade no momento da mobilidade. 

Conforme transparece em sua fala, no entendimento de Johan, as plataformas de mensagens 

imediatas, assim como as nominadas como “redes sociais”, não eram universos paralelos, mas 

sim espacialidades fundamentais para o desenvolvimento da sua experiência social. Isso num 

país em que apenas conhecia pessoas e onde o seu sotaque e pouca familiaridade com o 

português ainda comprometiam a solidificação das suas redes sociais via comunicação oral. 

Isso não foi perceptível apenas na fala de Johan, a participante Amanda relatava algo similar 

ao pontuar em entrevista10 que “o acesso à internet em 2015 [quando emigrou ao Brasil] em 

Cuba era ainda bem limitado e caro. Como eu trabalhava no setor do turismo na época tinha 

mais liberdade que outras pessoas para navegar, porém era quase impossível usar as mídias 

 
8 Johan é um dos interlocutores da pesquisa com maior grau de envolvimento no trabalho. Seu perfil é observado 

desde 2016, quando ainda a tese era apenas um projeto.  
9 Antes de emigrar ao Brasil, em 2014, Johan trabalhava numa empresa estatal cubana de desenvolvimento de 

software e, para ele, o acesso à internet era limitado ao horário em que entrava e saía do escritório. Nesse ano, 

ainda não tinham sido lançados ao público massivo alguns serviços de telecomunicações cubanos que, só a partir 

de 2015, dinamizaram a individualização do consumo de internet na ilha, como foram as “zonas Wi-Fi” e os 

cartões de conectividade individual “Nauta”.  
10 Entrevista realizada em novembro de 2020 via Whatsapp.  
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para questões pessoais, então isso só mudou quando me mudei ao Brasil efetivamente, em que 

passei a ter maior acesso e aumento de uso”.  

Por transformarem “nossas experiências de identidade, interação e fronteiras sociais” 

(HINE, 2016, p. 11), as mídias digitais configuram um campo social importante para a análise 

das dinâmicas identitárias e os laços sociais na contemporaneidade. O enquadramento do 

participante Johan em torno das mídias digitais enquanto veículos de mobilidade do seu 

capital social pode parecer óbvio nos dias atuais, em que a internet assumiu um caráter 

integrado ao nosso cotidiano, e também no Brasil, onde os modelos de distribuição e acesso à 

web são bastante diferentes dos predominantes em Cuba. Assim como Johan, a totalidade dos 

participantes da pesquisa se expôs, com a mobilidade migratória, a um modelo mais 

pluralizado de acesso e usos da internet, bastante diferente do contexto de contenção 

informacional calcado num modelo centralizado de acesso com o qual estavam familiarizados 

em Cuba. Do mesmo modo em que conhecem um novo país, podemos dizer que os 

cubaleiros,11 nas suas (nossas) experiências migratórias, também conheceram (conhecemos) 

uma nova internet. Por isso, conversar com Johan e com os outros participantes da pesquisa 

sobre o assunto me trouxe revelações importantes sobre como esses sujeitos estavam se 

entendendo nas dinâmicas da sociabilidade online. E também me senti extremamente 

contemplada em muitas das falas que coletei durante os quatro anos de trabalho, tal como 

esta: “Há sempre uma brecha entre esses posts [os que ele direciona à rede social brasileira] e 

o que os teus contatos cubanos recebem, porque o uso de uma língua distinta dificulta que eles 

te entendam”12 

A fala anterior consegue, com uma precisão quase acadêmica, traduzir um dos efeitos 

mais claros com os quais se depara o sujeito migrante que usa com certa frequência as mídias 

digitais como circuito de expressão e convívio: a conciliação de agendas e formas narrativas 

de modo a contemplar audiências territorialmente segmentadas. A pergunta que deu origem à 

fala de Johan buscava precisamente entender de que modos um cubano, cuja vida social se 

desenvolve majoritariamente no Brasil, traçava estratégias para lidar com a dualidade — no 

mínimo — idiomática da sua rede de contatos. Sua resposta me fez atentar para os modos em 

que o deslocamento migratório intensificaria esse sentimento de estar “escrevendo” para uma 

 
11 O termo integra os gentilícios “cubano” e “brasileiro”, combinando-os para formar um epíteto-gentilício 

calcado no caráter transnacional da comunidade de cubanos no Brasil. Foi visto pela primeira vez em post 

realizado em 15 de outubro de 2020 por um membro do grupo “53-55”, que faz parte do recorte da pesquisa, no 

Facebook. Destaco que, na tese, optei pelo uso desse termo em vez do termo “migrantes”, pois, durante quase 

todas as interlocuções realizadas com os participantes, pude perceber que a maioria não se reconhece como 

“migrantes”, seja por uma questão meramente legal ou por uma resistência, também constatada, a se 

reconhecerem como tal.  
12 Entrevista realizada em julho de 2018.  
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audiência muito ampla nas mídias digitais. Mais tarde, essa consciência da rede híbrida 

apareceu recorrentemente nas conversas com outros participantes, se mostrando como uma 

das temáticas centrais do estudo.   

De maneira progressiva, fui detectando em campo alguns indícios de quão promissor 

poderia ser desenvolver um trabalho sobre a construção de identidade fronteiriças nas 

narrativas de si; questão que aparecia constantemente na fala dos participantes. Postagens 

escritas em português e espanhol simultaneamente, mudanças dos marcadores de identidade e 

uso de codinomes nacionalistas para se autoapresentarem online, assim como a ênfase em 

valores de transcendência que configurassem o espaço do “lar” na virtualidade (MILLER e 

SINANAN, 2014), me fizeram atentar para o fato de que, na mobilidade, essas pessoas não 

estavam mais simplesmente construindo identidades individuais e coletivas dentro dos marcos 

de referência atribuídos a um território ou a outro. As práticas narrativas que desenvolviam 

nas mídias digitais eram, em si próprias, a corporificação da condição transnacional e 

fronteiriça em que a presença num contexto social colapsado (MARWICK e boyd,13 2011) 

nas mídias os alocava.  

Além de fornecerem um entorno propício para a construção de laços sociais 

transnacionais no deslocamento, as mídias digitais podem chegar a se tornar, para sujeitos em 

mobilidade, ambientes fundamentais e de administração complexa de convívio interno da 

comunidade, conforme pude constatar em uma das interlocuções que tive com Martha, que 

também contribuiu com a pesquisa como participante. Ela expressou, em várias ocasiões, que 

costuma associar cada uma das plataformas de sociabilidade online que utiliza a grupos 

específicos, sendo o Facebook fundamentalmente o canal que prefere para se comunicar com 

sua rede de contatos em Cuba, enquanto o Instagram é usado para “os brasileiros” e para 

assistir aos cultos da igreja da qual faz parte. Além de atribuir audiências segmentadas a 

plataformas específicas, pude constatar que as práticas narrativas de Martha no Facebook, por 

exemplo, vão tensionar essa noção fragmentada que ela mesma atribui aos seus conteúdos em 

cada rede, e indicar uma possível interferência das audiências plurais presentes em cada 

plataforma na forma como ela escreve e se apresenta nesse cenário.  

Os elementos anteriores fazem parte de um recorte dos dados produzidos durante a 

imersão em campo com os participantes da pesquisa nos quatro anos de trabalho.14 A partir de 

evidências empíricas manifestas em repetidas ocasiões, das quais as interlocuções 

 
13 A autora grafa propositalmente seu sobrenome com letras minúsculas. 
14 Destaco que, ainda que sejam indicados aqui os quatro anos de duração do curso de doutorado como o tempo 

hábil em que a pesquisa formalmente ocorreu, eu já vinha levantando materiais e estruturando algumas análises 

primárias desde 2015.  
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supracitadas fazem parte, a tese teve como objetivo principal identificar de que modos a 

mobilidade, ancorada nas experiências de migração transnacional, alterava as práticas 

narrativas dos cubaleiros nas mídias digitais15 e, portanto, como o sentido estava sendo 

produzido e negociado nessas falas. A escolha pelas práticas narrativas online como unidade 

de análise principal do estudo responde ao seu entendimento enquanto processo social-

material em que a produção de sentido ocorre (FAIRCOLOUGH, 2010).16 Ao mesmo tempo, 

compartilho com Hine (2016) a ideia de que atos comunicacionais podem ser compreendidos 

como atos sociais que são atravessados pelas materialidades e espacialidades em que ocorrem, 

sendo a internet e em particular as mídias digitais uma dessas espacialidades. Em decorrência, 

estudei os modos pelos quais as expressões identitárias dos cubaleiros eram veiculadas em 

seus discursos em ambientes online, prestando atenção aos recursos simbólicos, semânticos, 

imagéticos e linguísticos acionados pelos participantes.  

A partir dessa contemplação, as práticas narrativas revelaram uma procura pelo 

acoplamento identitário, que permitia aos participantes se reconhecerem como parte do país 

de acolhimento.17 Por isso optei pela etnografia enquanto abordagem teórico-metodológica de 

acesso ao objeto, considerando meu interesse por mapear as trajetórias de vida de cubanos no 

Brasil a partir dos seus percursos narrativos nas mídias sociais enquanto estruturas de sentido 

individual e coletivo. A partir disso e considerando a natureza móvel do meu objeto de estudo, 

alinhei-me ao entendimento de Marcus (1995) em torno das etnografias multisituadas, de 

modo a instrumentar ferramentas de análise que me permitissem: “movimento e rastreamento 

no interior de diferentes cenários de um fenômeno cultural complexo, dada a identidade 

conceitual inicial que se torna contingente e maleável enquanto é mapeada” (MARCUS, 

1995, p. 106).  

Para tal, decidi que o Facebook e Whatsapp configurariam meus campos de pesquisa 

principais. A escolha por estas mídias obviamente teve vantagens e desvantagens. Dentre as 

desvantagens que pude constatar durante a fase de conclusão do estudo estão a perda de 

 
15 Entendo mídias sociais em consonância com Recuero (2019), enquanto efeito da apropriação das ferramentas 

de comunicação digital onde a estrutura das redes sociais e as affordances dessas plataformas permitem que 

emerjam tipos de conversações nas quais há modos de circulação de informação que são diferentes daqueles 

offline. Fonte: https://medium.com/@raquelrecuero/m%C3%ADdia-social-plataforma-digital-site-de-rede-

social-ou-rede-social-n%C3%A3o-%C3%A9-tudo-a-mesma-coisa-d7b54591a9ec. Último acesso em: 09 ago. 

2019.  
16 Embora Faircolough (2010) vai calcar esse entendimento na Análise do Discurso (ADC) propriamente dita, 

seu enquadramento teórico-metodológico foi útil para orientar as abordagens realizadas na tese com as práticas 

narrativas de cubanos no Brasil nas mídias digitais.  
17 O ambiente de acolhimento após a mobilidade é entendido nesta pesquisa não como o país em si, na sua 

configuração nacional mais genérica; interessa aqui analisar a dimensão representacional que reverbera nas 

ambiências midiáticas analisadas: grupos e perfis pessoais no Facebook e no Whatsapp, e seus efeitos nas 

práticas narrativas dos participantes da pesquisa. 

https://medium.com/@raquelrecuero/m%C3%ADdia-social-plataforma-digital-site-de-rede-social-ou-rede-social-n%C3%A3o-%C3%A9-tudo-a-mesma-coisa-d7b54591a9ec
https://medium.com/@raquelrecuero/m%C3%ADdia-social-plataforma-digital-site-de-rede-social-ou-rede-social-n%C3%A3o-%C3%A9-tudo-a-mesma-coisa-d7b54591a9ec
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dinâmicas sociais que vão além da autoapresentação e convívio cotidiano em ambientes 

semipúblicos e que englobam outras dimensões das práticas migratórias como os ativismos 

transnacionais, as redes colaborativas para a resolução de problemas que atingem à 

comunidade, a ação política transnacional e os letramentos midiáticos também transnacionais 

que ocorrem entre cubanos de dentro e fora da ilha e que se dão para além dessas duas 

plataformas. O Twitter e o Telegram se revelaram também importantes na sociabilidade 

transnacional da comunidade diaspórica cubana, mas não foram aqui estudados.  

Essas revelações vieram, no entanto, com uma conformidade com as escolhas 

realizadas calcada no meu objetivo de produzir uma etnografia de cubanos no Brasil, para 

cujo desenvolvimento o indicador temporal e convívio prolongado em campo são, no meu 

entender, essenciais. Dialogo com Hine (2016) quando, a respeito desta encruzilhada 

metodológica, a autora vai apontar que “Onde o campo é construído a partir de escolhas feitas 

pelo etnógrafo mais do que concebido como um domínio preestabelecido e delimitado, o 

pesquisador18 precisa refletir sobre os impactos de suas escolhas nos resultados de seu estudo” 

(HINE, 2016, p.21).  

Assim sendo, minha escolha pelas plataformas supracitadas se fundamenta em várias 

razões, dentre as quais destaco as seguintes: a primeira delas, por serem as plataformas mais 

utilizadas pelos participantes e, no caso particular do Facebook, em que mais interagem com 

suas redes de contatos em Cuba, segundo foi constatado durante as entrevistas e o 

monitoramento realizados. Trata-se da plataforma mais usada em Cuba dentre a miríade de 

mídias digitais às que os cubanos podem acessar atualmente, representando 67.1% do uso19 

desses espaços na ilha e liderando a lista absoluta de mídias contempladas na classificação 

consultada. No Brasil, segundo o mesmo informe indica, a plataforma também encabeça os 

números de uso, com 63.62% de popularidade atingida. Em segundo lugar, por ser o 

Facebook uma plataforma de rede social que me permite, enquanto pesquisadora, acessar a 

discursos e narrativas destes atores com maior abrangência, pois, como ambiência 

semipública (POLIVANOV, 2014), suas affordances (boyd, 2010) facilitam a identificação 

de conexões entre eles e suas redes de contato.  

Em segundo, o WhatsApp possui mais de 120 milhões de usuários no Brasil20 e é uma 

das plataformas de mensagens mais populares em vários países, com mais de dois bilhões de 

 
18 Na citação da autora foi mantida a norma culta do português, calcada numa linguagem sexista, usada pelo/a 

tradutor do texto original em inglês.  
19 Ver: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/cuba. Último acesso em: 05 jun. 2021. 
20 Ver: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/17/5-perguntas-sobre-o-mercado-bilionario-

por-tras-de-funcao-de-pagamentos-do-whatsapp.ghtml. Último acesso em: 05 jun. 2021. 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/cuba
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/17/5-perguntas-sobre-o-mercado-bilionario-por-tras-de-funcao-de-pagamentos-do-whatsapp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/17/5-perguntas-sobre-o-mercado-bilionario-por-tras-de-funcao-de-pagamentos-do-whatsapp.ghtml
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usuários no mundo todo21. Além disso, o Whatsapp possibilita acesso a discursos mais 

privados22. Assim, a escolha por esta plataforma respondeu também à minha presença em 

várias comunidades de cubanos no Brasil nessa plataforma, o que facilitava o acesso aos 

dados e, também, um contato mais próximo com os membros dos grupos que foram 

selecionados como parte do recorte dos campos de análise.  

Durante a imersão em campo foi aventada a possibilidade de expandir a observação e 

coleta de dados para a plataforma de rede social Instagram23 devido à relevância que essa 

plataforma foi ganhando no repertório sociotécnico dos participantes ao longo do trabalho; no 

entanto, a natureza predominantemente imagética, a pouca frequência das postagens ali 

veiculadas pelos participantes, assim minha pouca familiaridade com a plataforma no âmbito 

da pesquisa, me levou a descartar essa ideia e a considerá-la como um desdobramento futuro 

da pesquisa, por ter observado que a autoapresentação dos cubanos ali vem se pluralizando 

com o tempo, em especial na medida em que, na ilha, o acesso a essa plataforma vai sendo 

mais comum também.  

No que tange aos critérios de seleção dos participantes, a natureza dinâmica do objeto 

de estudo também produziu revisões e questionamentos em torno das abordagens 

metodológicas ideais para a inclusão ou não de algumas pessoas. Dentre esses elementos, 

destaco aqueles relacionados ao procedimento com relação aqueles que durante o 

desenvolvimento do trabalho de campo se deslocaram a outros países. Nos quatro anos de 

trabalho de campo, três participantes emigraram pela segunda vez, após o Brasil: um para os 

Estados Unidos e dois para o Canadá. Chamou minha atenção que, no entanto, eles 

continuavam fazendo postagens em português nos seus perfis individuais do Facebook. Por 

considerar que uma segunda mobilidade apenas implicaria o adensamento e complexificação 

das redes transnacionais desses atores nas mídias digitas, e não a anulação da participação nos 

circuitos sociocomunicacionais que envolvem ao Brasil, optei por continuar com o 

monitoramento das práticas narrativas deles/delas. Ao serem os fluxos de mobilidade Cuba-

Brasil o escopo principal da tese, e dada a complexidade dessa mobilidade no cenário 

geopolítico contemporâneo, encarei esse deslocamento como processo inacabado e contínuo 

que não conclui com a saída de Cuba nem com a chegada (ou permanência) ao/no Brasil. As 

mídias digitais utilizadas por estes sujeitos foram então minha principal porta de acesso para, 

 
21 Ver: https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/. Último acesso em: 05 jun. 2021. 
22 Faço parte, desde 2015, do grupo “Cubanos UFF” no Whatsapp, que conta com 15 membros no momento 

presente e foi criado em 2015 por um estudante cubano de Computação da UFF ao chegar ao Brasil.  
23 O Instagram é considerado uma plataforma de rede social baseado no compartilhamento de fotos e vídeos, que 

permite aos usuários customizar as imagens através de ferramentas de edição com destaque nos filtros. Foi 

lançado em 2010 e está disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.  

https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/
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em primeiro lugar, rastrear, e logo buscar compreender os diversos desdobramentos da 

mobilidade nas narrativas deles.  

Isso posto, vale destacar que a seleção dos 15 participantes definitivos respondeu ao 

fato de terem sido esses os que tiveram maior envolvimento com a pesquisa, o que não 

necessariamente está relacionado ao tempo de permanência na pesquisa e sim à relevâncias 

das falas obtidas nas entrevistas, assim como das postagens, para as unidades analíticas 

principais deste trabalho. Destaco que como todo recorte intencional, ele foi apenas um dos 

tantos possíveis diante da infinidade de escolhas metodológicas que podiam ter sido feitas 

aqui. O recorte procurou que fossem mantidas no estudo as narrativas e dinâmicas identitárias 

dos cubaleiros que se mostraram mais interessantes para os objetivos do trabalho.  

Dos 15 participantes, três não foram entrevistados, eles foram: Mônica, Yon e Alícia, 

devido a, no caso da participante Mônica, o receio inferido aqui de se expor demais e que será 

explicado com mais detalhe no apartado metodológico, o que foi contrastante com a apertura 

dela ao fato de ter seu perfil individual no Facebook analisado, e, no caso dos participantes 

Yon e Alícia, por ter sido impossível agendar uma entrevista. Destaco que embora as falas dos 

participantes tenham sido medulares para o trabalho, outras ferramentas de produção dos 

dados, como foi a observação e monitoramento dos perfis individuais, se mostraram 

suficientes para evidenciar alguns elementos referentes a ação narrativa e interacional desses 

atores nas mídias; por isso, optou-se por considerá-los parte do recorte. 

A partir deste enquadramento analítico fundamentado numa perspectiva relacional 

entre identidades e discurso, e considerando a natureza performática da apresentação de si nos 

sites de redes sociais (POLIVANOV, 2014), a tese se propõe a argumentar que, em situação 

de mobilidade, as narrativas de cubanos no Brasil nas mídias digitais se tornam um veículo 

para a articulação de processos e trânsitos identitários, individuais e coletivos, evidenciados 

nas gramáticas e agendas discursivas dos migrantes, mas também nos mecanismos de 

autodefinição do grupo diaspórico diante de contextos colapsados nas mídias digitais 

(MARWICK e boyd, 2011). Trata-se de discursos profundamente híbridos em sua linguística 

e também em conteúdo que demarcam, após o deslocamento, a diversificação que as fontes de 

interpelação e identificação (MORLEY, 2000) do imigrante experimentam. Tal 

multirreferencialidade, produzida a partir do colapso de contextos24 (boyd, 2010), provoca 

que os cubaleiros se vejam embebidos também numa paisagem temporal colapsada, em 

 
24 Esta categoria, cunhada por danah boyd (2011), diz respeito aos conflitos que a coexistência entre diversos 

grupos sociais dos usuários traz para o convívio nos sites de redes sociais. O conceito será trabalhado com mais 

detalhe nas seções que seguem.  
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desarranjos que se manifestam nas diversas narrativas em que o tempo social recriado pela 

rede de contatos emerge disperso e desordenado, por um lado, e também pela forma com a 

qual estes imigrantes respondem narrativamente a este desarranjo temporal. Isso traz diversas 

problemáticas na ordem comunicacional, que me proponho a mapear a partir da imersão em 

campo neste trabalho.  

Dentre tais problemáticas destaco brevemente as seguintes: a escolha de uma língua 

específica para fazer circular as narrativas de si de modo a se fazer inteligível diante da 

audiência imaginada; a postagem de conteúdos que reflitam um alinhamento temporal com as 

agendas dos dois grandes polos que formam a audiência dos imigrantes nas plataformas de 

redes sociais (país de origem e país de recepção) e, por fim, os conflitos familiares e pessoais 

que o desarranjo temporal traz para o imigrante, que de alguma forma precisa conciliar uma 

vida social fisicamente mais “presente” no país de recepção com o contato com o país de 

origem, que costuma ser recriado para ele num registro temporal menos instantâneo. Dessa 

forma, pontuo que as mobilidades dos grupos migrantes se manifestam e são produzidas em 

“zonas midiáticas de fronteira”. Estas ambiências modulam as práticas sociocomunicacionais 

dos sujeitos que as integram, por constituírem dispositivos de compartilhamento dos valores, 

códigos e redes de sentido que se formam nos entrelugares das experiências migratórias 

transnacionais.  

A partir de tais pontos, a tese foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro introduz 

a questão do dilema migratório cubano e as bases históricas que configuraram a dimensão 

diaspórica da comunidade de emigrantes cubanos na modernidade, percorrendo brevemente 

os momentos mais importantes da mobilidade na ilha até chegar ao período em que o padrão 

migratório cubano é redefinido na contemporaneidade: o triunfo da Revolução Cubana. Uma 

vez realizado o mapeamento histórico da mobilidade na ilha, parte-se para um panorama geral 

da entrada e diversificação da internet na ilha, desde os anos 90 até a atualidade, seguindo 

uma perspectiva relacional e condicionada entre a mobilidade migratória e o uso da internet. 

Na sequência, estabelecem-se os marcos-referência que descrevem o estado das mobilidades 

intrarregionais na América Latina na contemporaneidade.  

Já o segundo capítulo descreve como foi construído o trabalho de campo propriamente 

dito e quais foram os procedimentos metodológicos seguidos, focalizando a estruturação dos 

campos de pesquisa, unidades analíticas, ferramentas de produção dos dados usadas, 

descrição das ambiências analisadas e apresentação detalhada dos participantes da pesquisa. A 

discussão do Capitulo recai na abordagem teórico-metodológica da etnografia, que orientou o 

desenho da pesquisa, assim como a elaboração e forma de apresentação dos resultados.   
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O terceiro se propõe a discutir a relação entre migrações e cultura digital, com ênfase 

na análise dos processos de construção identitária e apresentação de si nas mídias digitais. 

Para tal, é apresentada uma discussão teórica em torno de como as Ciências Sociais Aplicadas 

tem enquadrado os processos de construção identitária, individuais e coletivos, focalizando 

nos desdobramentos dessas dinâmicas no cenário online. Na sequência, apresentam-se 

análises empíricas derivadas das entrevistas e monitoramento de perfis individuais e grupos 

de cubaleiros nas plataformas Facebook e Whatsapp. O Capítulo retoma dois eixos de análise 

propostos no desenho metodológico do Capítulo II: a apresentação de si, para discutir as 

especificidades das dinâmicas identitárias de autoidentificação dos cubaleiros nas plataformas 

mencionadas anteriormente, e a configuração de estigmas coletivos em ambiências da 

comunidade.  

Por fim, o quarto e último traz à tona a ideia de “zonas midiáticas de fronteira” 

partindo dos desdobramentos empíricos que direcionaram a definição dos dois eixos analíticos 

finais que orientaram a análise do Capítulo: as interações linguísticas e os colapsos sociais e 

temporais observados em perfis individuais e grupos no Facebook e no Whatsapp de cubanos 

no Brasil. Indica-se também que as “zonas midiáticas de fronteira” seriam constituídos pelos 

atravessamentos entre a experiência de mobilidade dos cubaleiros e as práticas narrativas e 

sociais produzidas no campo social transnacional em que essa experiência migratória ocorre.   

Espera-se, desse modo, que esta tese possa trazer contribuições para o campo da 

Comunicação a partir da exploração dos modos sociocomunicacionais dos migrantes cubanos 

no Brasil nas mídias digitais. Por não ter sido identificado nenhum trabalho acadêmico 

voltado à análise das práticas narrativas de cubanos no Brasil, pretende-se, ainda, iniciar o 

debate em torno do objeto e mostrar sua relevância, não apenas investigativa, senão também 

para o âmbito das políticas públicas desenhadas para configurar a entrada e permanência dos 

migrantes no Brasil. Por refletirem a forma como os cubanos negociam com os marcos 

midiático-culturais no país de origem e acolhimento, as evidências empíricas que o trabalho 

sistematiza poderiam contribuir para um entendimento da comunicação transnacional no 

contexto intrarregional latino-americano e os atravessamentos dos processos de construção de 

sentido nos circuitos sociais de cada país. A ideia de “zonas midiáticas de fronteira”, derivada 

da premissa de que, na internet, margens culturais multinacionais tendem a se adensar e 

complexificar mediante as práticas narrativas e interacionais, lança questionamentos para a 

exploração futura das dimensões sociais desse processo em outras ambiências e com outros 

grupos migrantes.   
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Capítulo I. A outra ilha: esfera digital e novas mobilidades em Cuba  

A apresentação de uma genealogia dos fluxos migratórios cubanos contemporâneos 

parece, a priori, uma temática completamente desconexa dos processos de conformação das 

ecologias midiáticas em Cuba e, particularmente, da penetração e diversificação dos usos 

coletivos e individuais da internet no país. Ainda que os pontos de contato entre ambos os 

universos pareçam não justificar uma perspectiva analítica que os abranja, o presente capítulo 

se propõe a indicar justamente a existência de uma relação o suficientemente significativa 

entre os movimentos migratórios contemporâneos de cubanos e o crescimento e pluralização 

do uso da internet na ilha, dialética que sustenta a estrutura do capítulo. 

Sob esta premissa, busca-se evidenciar o papel do ecossistema midiático cubano no 

fortalecimento de uma comunidade transnacional que foi historicamente marginalizada pela 

retórica e políticas migratórias do Estado-governo posteriores à década de 60, e para cuja 

ressignificação e integração à nação, inclusive na margem das políticas estatais, contribuiu 

também a massificação do acesso à internet na ilha e as práticas comunicacionais, assim como 

as de governabilidade, que derivaram dessa nova paisagem comunicacional. Analisar a 

entrada e encaminhamentos dos usos sociais da internet em Cuba supõe atentar para a 

modulação do embargo estadunidense e as “geografias políticas formadas pelo conflito atual 

com o governo dos Estados Unidos” (VENEGAS, 2010, p.157). Cuba se conectou pela 

primeira vez à internet em 1996, no contexto de uma concessão realizada dentro da política do 

embargo e ancorada à Cuban Democracy Act ou “Lei Torricelli”, que buscava promover uma 

transição democrática no país (RECIO, 2014).  

Em consequência, considerando o contexto sociocultural precarizado, por um lado, 

devido à modulação exercida pela política histórica do embargo estadunidense, e por outro, 

pela centralização com que foi e é ainda enquadrada a internet pelo Estado-governo cubano 

dados os condicionamentos orientados desde Washington através dos quais a ilha acessa à 

internet, a entrada, diversificação dos usos e individualização do consumo das mídias digitais 

enriquecem e diversificam o sistema de práticas sociocomunicacionais outrora — 

exclusivamente — orientadas pelo Estado. Porém, ao mesmo tempo, seu uso tem sido 

direcionado fundamentalmente pelo Estado, que produziu, sobretudo a partir dos anos 2000, 

normativas legais para sua regulação caracterizadas pela 1) atenção à questão da segurança 

informática, 2) a não regulamentação dos direitos cidadãos relativos ao uso das TICs e 3) o 

unilateralismo e pouca participação social no desenho dos instrumentos legislativos, que 

contrariam o propósito “social” da massificação das tecnologias na ilha (RECIO, 2014).  
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Para além de tais limitações internas, sem dúvidas a massificação da internet na ilha 

permitiu a abertura de uma brecha social que favoreceu a inserção da diáspora na vida pública 

do país diante da escassez de estruturas oficiais que legitimassem essa inserção.  

Em decorrência, sugiro que há uma relação direta entre o uso das mídias digitais e a 

mobilidade migratória dos cubanos dinamizada a partir de 2012 com a última reforma 

migratória e as posteriores políticas de acesso público à internet promovidas a partir de 

2013.25 A ideia se sustenta, ainda, em evidências empíricas obtidas durante o trabalho de 

campo que indicaram o papel das redes transnacionais construídas pelos (potenciais) 

emigrantes através da internet não apenas para concretizar projetos migratórios, mas também 

por permitirem um contato mais direto dos migrantes com as sociedades de acolhimento, 

redes migratórias e o universo sociocultural que as integra.  

Conforme indicado em trabalhos prévios (POLIVANOV e SANTOS, 2020), o 

impacto real das políticas de acesso público à internet em Cuba esteve afetado desde seus 

inícios pela defasagem entre as tarifas de acesso e os salários médios vigentes no país na etapa 

de implementação de alguns serviços para acesso massivo. Em 2019, o salário médio em 

Cuba rondava os 30 USD26, enquanto uma hora de conexão à internet custava 1 USD, 

indicando um investimento de 3.3% do salário integral para permanecer online por, no 

mínimo, uma hora por mês. Apesar de as tarifas de acesso à internet terem se mantido 

invariáveis desde 2019 até hoje27, 68% da população cubana está, aos dias de hoje, 

“conectada”28. Com isto, quero indicar que existe uma interdependência entre a forma e tipos 

de fluxos migratórios cubanos e os dispositivos sociotécnicos e redes informacionais que 

produziram a apropriação de imaginários globais na ilha (RODRÍGUEZ e GARCÍA, 2015). 

Tal relação se mostra bastante peculiar no contexto cubano, devido aos traços sócio-políticos 

e à estrutura monopólica estatal de controle que orientam as políticas e estruturas midiáticas 

na ilha (CELECIA, 2019).   

A entrada das tecnologias 3G e 4G em 2017 e 2019, respectivamente, que 

promoveram a individualização das práticas de consumo de internet em Cuba, foram 

 
25 De acordo com sistematização feita pelo veículo de imprensa independente cubano “Periodismo de Barrio”, a 

política de acesso social à internet sofre uma reconfiguração em 2013 com a implementação de estruturas para 

um uso “público” da internet. Dentre os elementos que tipificam e marcam essa virada nas políticas de acesso, 

encontram-se o lançamento de “Nauta” em 2013, o primeiro serviço de acesso público a internet em Cuba, e a 

posterior apertura de “Zonas WiFi” em 2015. Ver: 

https://www.periodismodebarrio.org/internetencuba/2018/04/13/la-ruta-de-internet-en-cuba/.  
26 Fonte: http://www.one.cu/aec2016/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf. Último acesso em: 10 maio 2021. 
27 Ver: https://www.etecsa.cu/internet_conectividad/internet/. Último acesso em: 05 jun. 2021. 
28 Ver: https://wearesocial.com/sg/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020/. Último acesso: 

04/01/2021.  

https://www.periodismodebarrio.org/internetencuba/2018/04/13/la-ruta-de-internet-en-cuba/
https://www.etecsa.cu/internet_conectividad/internet/
https://wearesocial.com/sg/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020/
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precedidas por uma reforma migratória em 2012 que reconfiguraria as mobilidades externas 

contemporâneas dos cubanos, justamente por favorecer fluxos mais circulares, menos 

“definitivos” que os que a legislação migratória anterior enquadrava (AJA et al., 2017), 

favorecendo também a consideração da migração e da comunidade cubana em sentido geral 

como transnacional. Alentados por mudanças na legislação, os fluxos emigratórios de cubanos 

se viram impactados também pela intimidade e individualidade que tomaram as práticas 

midiáticas dos cubanos nas mídias digitais, que permitiram, entre outros, contatos mais 

próximos com redes transnacionais pessoais e familiares e inclusive o fortalecimento delas, 

que durante décadas foram afetadas pelas tensões entre governo e diáspora, pelo isolamento 

informacional condicionado, dentre outros fatores, pela divergência com os Estados Unidos e 

a decorrente politização da digitalização.  

Ainda, essas mesmas redes também encontraram nas plataformas e na presença dos 

conterrâneos em origem uma brecha de inserção na vida familiar e pública do país, favorecida 

ainda pela mudança de retórica do governo cubano com relação à diáspora (RODRÍGUEZ e 

COGO, 2020). Apesar de existirem poucas evidências empíricas que indiquem a relação de 

interdependência entre digitalização e fluxos emigratórios em Cuba a partir de estudos já 

realizados (o que é um sintoma também da novidade do fenômeno), práticas observadas 

durante o desenvolvimento da pesquisa nas mídias digitais, não exclusivamente com cubanos 

no Brasil (RODRÍGUEZ e COGO, 2020; COGO e RODRÍGUEZ, 2021), permitem sugerir 

que o adensamento das práticas comunicacionais de cubanos nas mídias digitais possui um 

caráter transnacional e não pode ser desligado da natureza endógena das migrações na ilha 

(AJA, 2002). 

 

1.1 Panorama geral da diáspora cubana na modernidade 

O pesquisador Antonio Aja (2002) vai considerar a migração como um fenômeno 

histórico que na sociedade cubana possui um caráter endógeno, cujas origens e inclusive a 

identificação do caráter diaspórico da comunidade remontam ao século XIX, quando a ilha de 

Cuba era ainda colônia de Espanha (PÉREZ JR., 2007).  

Desse modo, nem o caráter sistemático dos movimentos migratórios de Cuba nem os 

conflitos derivados dessa mobilidade são fruto da contemporaneidade, tampouco sua estrutura 

e tendências derivam exclusivamente do histórico da ilha com os Estados Unidos, iniciado em 

1962, quando a Revolução se proclamou socialista e o embargo estadunidense entrou em 

vigor. Ainda assim, destaco que, desde as origens, os primeiros grandes movimentos 
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populacionais da ilha para os Estados Unidos desempenharam um papel importante para a 

consideração desse país como centro de acolhimento, considerando, entre outros fatores 

condicionantes, a proximidade geográfica. 

Durante as primeiras ondas migratórias, os fluxos emigratórios para fora da ilha 

estiveram vinculados às lutas pela independência e a dimensão política esteve sempre latente 

na mobilidade dos cubanos. Os primeiros grandes movimentos emigratórios se caracterizaram 

fundamentalmente pela composição classista, por se tratar de ondas compostas em grande 

parte por crioulos29 que faziam oposição e adquiriram o estigma de “dissidentes” perante o 

governo colonial da ilha e de conterrâneos a favor do colonialismo espanhol. Registros 

apontam que só no ano de 1870 um total de 12.000 imigrantes cubanos encontravam-se em 

território norte-americano (AJA, 2002, p. 3), o que indica uma diáspora de 1.2% da população 

geral30 e, portanto, uma presença significativa de cubanos nesse país considerando a 

densidade populacional que Cuba tinha na época, e as restrições para a mobilidade próprias do 

século em questão. No século XIX já havia indícios de que as primeiras viagens 

conspiratórias estavam sendo realizadas por cubanos para os Estados Unidos, em busca de 

uma liberação da Espanha como parte do movimento independentista.  

Mas, para além do significado que essas primeiras ondas migratórias tiveram na 

estruturação e conformação de um movimento diaspórico cubano, o século XIX também viu a 

ilha se consolidar enquanto país de imigração. Nesse período, Cuba começa a receber fluxos 

imigratórios predominantemente da Espanha, assim como da China e da África em razão do 

tráfico de escravos. Até 1877, tinham sido introduzidos na ilha 125.200 escravos africanos e 

culíes chineses (CENTRO DE ESTUDOS DEMOGRÁFICOS, 1974, p. 13). Com a passagem 

de século e a Proclamação da República em 1902, esses fluxos se diversificaram, sobretudo 

após a abolição oficial da escravidão em 1886 mediante a derrogação, via Decreto oficial, da 

Lei de Patronato31. Durante as três primeiras décadas do século XX, uma quarta parte dos 

fluxos imigratórios em Cuba estiveram protagonizados por antilhanos (CENTRO DE 

ESTUDOS DEMOGRÁFICOS, 1974, p. 16), atraídos pela industrialização acelerada 

 
29 Denominam-se crioulos todos os nascidos em Cuba após a instauração do regime colonial espanhol em 1512, 

para além da sua ascendência étnica. O termo se refere aos filhos de espanhóis radicados na ilha para ocupar 

cargos no governo e posteriormente da elite comercial burguesa. Considera gerações miscigenadas a partir da 

união entre europeus, africanos e aborígenes.  
30 De acordo com o censo populacional realizado no ano 1841, a ilha de Cuba contava nesse ano com um total de 

um milhão de habitantes aproximadamente. Fonte: 

https://www.ecured.cu/Demograf%C3%ADa_de_la_Capitan%C3%ADa_General_de_Cuba#Siglo_XIX 

  
31 Ver: http://www.acn.cu/especiales-acn/24750-un-paso-importante-por-la-abolicion-de-la-esclavitud-en-cuba. 

Último acesso em:05 jun. 2021.  

https://www.ecured.cu/Demograf%C3%ADa_de_la_Capitan%C3%ADa_General_de_Cuba#Siglo_XIX
http://www.acn.cu/especiales-acn/24750-un-paso-importante-por-la-abolicion-de-la-esclavitud-en-cuba
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experimentada pelo país decorrente da presença estadunidense na ilha (PÉREZ JR., 2006, 

p.113) e sua legitimação como epicentro econômico do Caribe. Em paralelo, as redes 

imigratórias na ilha se revigoram com a chegada de imigrantes exilados originários da 

América Latina, incluído o Brasil, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX (CHOTIL, 

2016) e a concentração geopolítica das esquerdas radicais em Cuba e o antigo “bloco 

socialista” europeu. As comunidades eurasiáticas também se mostraram predominantes nesses 

novos fluxos, em especial a partir de 1953, momento em que começam a ser registrados 

volumes significativos de russos em Cuba e cidadãos das antigas repúblicas socialistas 

soviéticas a partir de 1960 (DE LA ROSA et al., 2018). 

Cabe destacar, em cenário mais atual, que durante o primeiro trimestre de 2020 Cuba 

reportava uma comunidade de cidadãos residindo no exterior de 2.2 milhões (AJA, 2020). No 

censo populacional de 2019, a Oficina Nacional de Estatística (ONEI) da ilha estimava uma 

densidade populacional de 11.193.470 habitantes (ONEI, 2019). Considerando a circularidade 

que passou a tipificar os fluxos da emigração cubana32 após reforma migratória de 2013, 

pode-se indicar que a população migrante da ilha representa hoje aproximadamente 19.65 %, 

que por sua vez representa um acréscimo proporcional com relação à diáspora registrada em 

2017 (12% da população total da ilha33). À cifra de migrantes cubanos registrada pelos censos 

oficiais em 2020, se somaram, em 2020, 447.000 cubanos considerados migrantes 

temporários pelas autoridades migratórias da ilha (AJA, 2020) e que, devido à situação 

provocada pela pandemia da COVID-19, se viram impossibilitados de retornar ao país antes 

do vencimento da sua “autorização” para retornar.34 

Isso posto, me adentro a seguir nas dinâmicas mais contemporâneas que configuram e 

tipificam os fluxos migratórios de cubanos. Para tal, toma-se a ascensão da Revolução cubana 

ao poder em 1959 como marco modulador da mobilidade da população, que por sua vez tem 

apresentado poucas variações ao longo de 60 anos no que diz respeito às políticas migratórias 

e aos marcos normativos da emigração no país. 

 

 
32 Aja et. al (2017) vão apontar que a partir da reforma migratória cubana de 2013 o caráter temporário e circular 

da emigração passou a prevalecer na mobilidade de cubanos. Os autores destacam que toda a emigração 

posterior à data de implementação da reforma, passa a ser “temporária” na medida em que a mobilidade não 

suporia a perda dos direitos de residência em Cuba. Entretanto, pontuo que a perda ou não dos direitos, embora 

reformada, ainda está condicionada a um recorte temporal definido pelo Estado e governo cubanos para que os 

cidadãos retornem ao país antes dos 24 meses de ter permanecido fora. A extensão desse prazo sem solicitação 

da autorização de prorroga ou pagamento das taxas de extensão definidas pelas autoridades migratórias cubanas, 

supõe ainda a perda do direito de residência no país e seus direitos associados. Disponível em: 

https://www.acnur.org/filead-min/Documentos/BDL/2012/8950.pdf. 
33 Fonte: http://www.one.cu/aec2016/03%20Poblacion.pdf. Último acesso em: 09 ago. 2019.  
34 Ver nota anterior.  

https://www.acnur.org/filead-min/Documentos/BDL/2012/8950.pdf
http://www.one.cu/aec2016/03%20Poblacion.pdf
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1.2 Revolução cubana: divisor de águas nos fluxos emigratórios de cubanos 

Um dos elementos que tipificam os fluxos emigratórios de cubanos na 

contemporaneidade é a centralidade do Estado-governo revolucionário como principal 

modulador do movimento da população. Tal característica se manifestou historicamente 

através do desenho e instrumentação dos dispositivos legislativos que regem a política 

migratória cubana desde 1960 (BRISMAT, 2011), e também decorre do desacordo com os 

Estados Unidos. As ondas migratórias desencadeadas após a proclamação do caráter socialista 

da Revolução cubana em 1962 constituem um marco importante para traçar uma genealogia 

da emigração de Cuba na contemporaneidade. Trata-se do momento histórico em que os 

principais componentes migratórios de Cuba se vêm modificados, o que fica evidenciado pelo 

aumento da emigração, que desde 1959 até 1999 havia reportado um fluxo de cubanos para o 

exterior de 1.079.000 pessoas (AJA, 2002, p. 5). 

Uma vez proclamado em 1962 o caráter socialista que orientaria a governabilidade 

cubana, de conjunto com a polarização política interna que a radicalização do processo 

revolucionário desatou, ocorre a primeira grande onda migratória de cubanos para o exterior, 

em especial para os Estados Unidos, que se configura como região receptora dessa emigração. 

Essa onda esteve integrada fundamentalmente por setores da burguesia cubana e membros do 

governo do Fulgencio Batista, derrubado ao triunfar a Revolução dos “rebeldes” em 1959 

(BRISMAT, 2011, p. 5). Ao sistematizar a evolução do controle migratório cubano posterior 

a 1959, a pesquisadora Nívia María Brismat (2011) vai indicar que a partir dos 60 não apenas 

a mobilidade da população da ilha vai se ver dinamizada pelas inconformidades e tensões 

econômicas e políticas, senão que dado o papel do diferendo Cuba-Estados Unidos na 

emigração, as políticas migratórias começaram a ser usadas pelo Estado-governo cubano 

como dispositivos de segurança e sobrevivência (BRISMAT, 2011).  

Após o triunfo da Revolução em 1959 e sobretudo a partir de 1965, momento em que 

a política de embargo é proclamada, os Estados Unidos passaram a ser facilitadores de asilo 

político e programas conspiratórios contra o governo de Fidel Castro; se configurando como 

mecenas da emigração na ilha e de cujo diferendo com o governo revolucionário o dilema 

migratório cubano contemporâneo não pode ser desligado. O primeiro exemplo significativo 

dessa relação foi a “Operação Peter Pan” que, enquadrada no chamado “Programa de Ação 

Encoberta contra o Regime de Castro” (1960), buscava de forma clandestina fazer com que 

crianças cubanas emigrassem da ilha aos Estados Unidos, onde seriam recebidas em lares 

temporários. O saldo dessa operação foi a emigração, entre 1960 e 1962, de aproximadamente 
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14 mil menores de idade que viajaram — e permaneceram — sem os pais (TORREIRA, s/d, 

p.15).  

Assim, durante a década de 60, as viagens por motivos políticos se intensificaram em 

alguns setores da sociedade, em especial após ser declarado o caráter socialista do projeto 

revolucionário, que desalentou burgueses e proprietários, alguns expropriados nos primeiros 

anos da Revolução que viram seu capital privado sendo nacionalizado em função do benefício 

coletivo e para os quais Cuba deixava de ser um ambiente ideal para os negócios. Mas apesar 

desse protagonismo burguês inicial, o perfil sociodemográfico dos emigrantes diversificou-se 

à medida em que as crises econômicas foram se tornando sistêmicas no país e novos 

segmentos da população começaram a se mostrar também favoráveis à mobilidade. O 

pesquisador Antonio Aja (2007) aponta que após a implementação da Lei de Ajuste Cubano 

em 1966 — enquadrada na política de embargo— no período compreendido entre 1966 e 

1999 chegaram aos Estados Unidos 597.200 cubanos amparados pela mencionada Lei (AJA, 

2007, p. 9).  

Observamos no meio deste cenário não apenas a primeira grande onda migratória de 

cubanos aos Estados Unidos, historicamente considerado o país receptor por excelência 

(Rodríguez Chávez, 1999, p. 50) até os dias atuais (AJA, 2020), mas também a origem de 

uma ideia de dissidência associada ao deslocamento migratório, que por séculos amadureceu 

na memória coletiva dos cubanos e que teve sua continuidade na primeira onda migratória 

registrada após o triunfo da Revolução, em 196535 da qual foram continuidade os Marielitos36 

(1980) e a crise dos balseiros37 (1994).  

 
35 O êxodo migratório de “Camarioca” foi o primeiro de alcance massivo a se produzir em Cuba após o triunfo 

da Revolução e a posterior proclamação do caráter socialista do projeto. Em novembro de 1965, como parte das 

tensões entre a comunidade de exilados cubanos em Miami e o governo da ilha, este opta pela “apertura” do 

porto da baía de Camarioca de modo que os exilados pudessem ir até lá buscar seus familiares utilizando 

embarcações.  
36 Os sucessos do Mariel são considerados a segunda grande mobilidade em massa desde Cuba para os Estados 

Unidos, diante da inexistência de um acordo migratório entre ambos os países, que só se concretizou em 1987. 

Após a ocupação da embaixada do Peru por um grupo de cubanos considerados “indesejáveis” por serem, a 

maioria, ex-detentos, o governo cubano decide abrir novamente um porto, dessa vez o do Mariel, na capital, para 

que essas pessoas pudessem sair para os Estados Unidos pela via marítima. Estima-se que entre abril e outubro 

de 1980 chegaram aos Estados Unidos por essa via mais de 125.000 cubanos. O Mariel marca um ponto de 

virada crítico entre Cuba e sua emigração não apenas pelo caráter massivo que a mobilidade passa a adotar, 

senão pelo enquadramento político à mobilidade, enfatizado desde então pela retórica do governo cubano. Ver: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/reforma-migratoria-de-cuba-e-parte-de-uma-sucessao-de-eventos-

desde-1959.html. Último acesso em: 06 jun. 2021. 
37 Ocorre em 1994, quando cubanos se lançam ao mar em embarcações artesanais (balsas) em meio à crise 

econômica cubana conhecida como o “Período Especial”, que derivou da desintegração do bloco socialista na 

Europa e teve efeitos concretos na economia da ilha. Outro fator importante para que o sucesso ocorresse foi o 

não cumprimento por parte dos Estados Unidos da outorga de visas anuais a cubanos como parte do acordo 

migratório entre ambos os países. Ver mais: https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/crisis-de-los-

balseros.pdf. Último acesso em: 06 jun. 21. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/reforma-migratoria-de-cuba-e-parte-de-uma-sucessao-de-eventos-desde-1959.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/reforma-migratoria-de-cuba-e-parte-de-uma-sucessao-de-eventos-desde-1959.html
https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/crisis-de-los-balseros.pdf
https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/crisis-de-los-balseros.pdf
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Dessas tensões produzidas por uma mobilidade que se mostrava explicitamente 

motivada pela depressão econômica interna e ao mesmo tempo incentivada pelos programas 

de acolhimento estadunidenses, a politização dos fluxos migratórios de cubanos, em particular 

aos Estados Unidos, alcançaria seu auge discursivo a partir dos anos 1960 em diante, quando 

a saída do país começou a ser compreendida como abandono e antipatriotismo diante de um 

esforço coletivo de reconstrução do país das suas heranças coloniais e neocoloniais. Nos 

primeiros anos da Revolução o estigma do emigrante enquanto traidor concretizou-se no 

marco legislativo da nação cubana através da Lei 989 do ano 1961, na qual, pela primeira vez, 

“o ato de migrar é considerado enquanto traição à Patria” (BRISMAT, 2011, p. 155).  

Com a crise econômica desencadeada a partir da década de 1960 com a imposição do 

embargo estadunidense, setores mais humildes, considerados marginais, da população cubana 

encontraram nas políticas norte-americanas de incentivo à migração uma esperança para 

anular as dificuldades econômicas que a Ilha experimentou. A presença protagonista do 

“povo” - e já não mais exclusivamente da elite econômica - na composição das ondas 

migratórias reforçou a endogenia da mobilidade cubana, enquanto se tornava um recurso de 

política exterior valioso para o descrédito dos Estados Unidos ao projeto socialista da 

Revolução, enquadrada desde então na retórica de Washington como fracassada e falha.  

Nesse cenário de tensão bilateral, Rodríguez Chávez (1999) aponta que, após a 

institucionalização do Acordo Migratório entre Cuba e Estados Unidos em 1984, o perfil do 

potencial emigratório cubano condensava as seguintes características: pessoas brancas 

maiores de 30 anos de idade, residentes na cidade de Havana (capital do país), com nível 

básico ou médio de ensino completados (RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 1999, p. 40). As políticas 

de pressão empreendidas pelo governo dos Estados Unidos para derrubar o governo de Fidel 

Castro ditaram o rumo dos fluxos migratórios de cubanos, em especial para esse país, a partir 

de 1980. Movimentos de deslocamento que, tirados do contexto conflitivo entre Cuba e Norte 

América seriam apenas mobilidades de tipo econômico, tornaram-se uma procura construída e 

induzida por asilo político. Zanforlin (2013) já apontava que a condição de refúgio ou asilo 

político pode se tornar em muitas ocasiões uma espécie de álibi que o emigrante aciona para 

garantir o deslocamento, e isto aconteceu com muitos cubanos que se aproveitaram da 

hostilidade política entre Cuba e Estados Unidos para realizar seus projetos emigratórios fora 

de Cuba. A partir da Lei de Ajuste Cubano e outros programas, os Estados Unidos 

produziram a mobilidade opositora e dissidente onde, na maioria dos casos, era o 

descontentamento com a vida econômica cubana a principal motivação para emigrar. A 

natureza das relações entre Cuba e Estados Unidos também contribuiu para que um padrão de 
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migração de tipo irregular (AJA, 2002), entendida como aquela mobilidade que ocorre nas 

margens dos “procedimentos formais estabelecidos pelos Estados para gerenciar o fluxo” 

(BRISMAT, 2020, p. 46), fosse sedimentando na sociedade cubana. Em decorrência, o caráter 

clandestino das saídas de cubanos em direção aos Estados Unidos se fez cada vez mais 

comum, uma vez que políticas como a dos “Pés secos/Pés molhados”, enquadrada na Lei de 

Ajuste Cubano38 foram implementadas.  

Assim, resulta claro que a Revolução de 1959 foi um marco temporal nos fluxos da 

emigração cubana e nos estudos sobre ela, justamente por essa data ter sido um divisor de 

águas na sedimentação de um caráter politizado da emigração, ao se estabelecer na retórica 

socialista do governo cubano uma ética e enquadramentos excludentes em torno da emigração 

e que, reforçada pelos dispositivos legislativos e a própria retórica oficial, engloba a 

binaridade a que foram reduzidos aqueles que “iam” e aqueles que “ficavam”.   

As políticas de pressão implementadas pelo governo dos Estados Unidos para 

“derrubar” o governo de Fidel Castro e promover uma transição aliada, assim como os 

favoritismos migratórios com relação a cubanos em detrimento de outros grupos de 

emigrantes latino-americanos (COLONA e GRENIER, 2010),39 se reafirmam ainda hoje 

como os principais componentes moduladores dos fluxos migratórios da ilha, em especial 

para esse país, a partir de 1966.  

 

1.3 Esfera digital cubana e novas mobilidades: reconfigurações 

Após a nacionalização em 1959 da Cuban Telephone Company, hoje Empresa de 

Telecomunicações de Cuba S.A (ETCSA), pelo governo revolucionário cubano, os primeiros 
 

38 Entrou em vigor em 1966 com o objetivo de promover as saídas irregulares dos cubanos para os Estados 

Unidos, configurando a possibilidade de que cubanos que chegassem ao território estadunidense pela via 

marítima solicitassem asilo político nesse país. Dela derivou a Lei dos “Pés secos/Pés molhados”, anulada 

durante o último ano do mandato do presidente Barack Obama. Trata-se de uma política exclusiva para os 

cubanos e, portanto, seletiva, que é harmônica com a política exterior seguida por Washington com relação ao 

governo revolucionário.  
39 Vale pontuar que nos anos recentes e em decorrência das instabilidades diplomáticas entre Cuba e Estados 

Unidos, que compreendem tanto o último ano do mandato do ex-presidente estadunidense Barack Obama e os do 

Donald Trump, na sequência, os favoritismos migratórios dados historicamente a cubanos nesse país sofreram 

importantes reconfigurações, primeiro com a tentativa de normalização das relações e eliminação da política dos 

pés secos/molhados durante a administração do Obama, e posteriormente com as políticas anti-imigração do 

Trump. Apesar do lado positivo de um governo democrata na presidência estadunidense atualmente, conforme 

veículos de imprensa tem insistido em apontar, Cuba não constitui uma prioridade na agenda de governabilidade 

de Joe Biden. Por essa razão, diversas problemáticas migratórias entre ambos os países ainda estão num limbo 

legal e retórico, como é a incerteza com relação a reabertura da embaixada estadunidense na ilha. Enquanto o 

panorama entre ambos países continua incerto, as tentativas de migração irregular desde Cuba continuam e entre 

outubro de 2020 e fevereiro de 2021, com apenas dois meses do novo gabinete estadunidense, uma centena de 

imigrantes irregulares cubanos tem sido interceptados pelas autoridades fronteiriças marítimas dos Estados 

Unidos. Ver: https://www.dw.com/es/estados-unidos-alerta-sobre-aumento-de-migraci%C3%B3n-ilegal-de-

balseros-cubanos/a-57093876. Último acesso em: 05 jun. 2021.  

https://www.dw.com/es/estados-unidos-alerta-sobre-aumento-de-migraci%C3%B3n-ilegal-de-balseros-cubanos/a-57093876
https://www.dw.com/es/estados-unidos-alerta-sobre-aumento-de-migraci%C3%B3n-ilegal-de-balseros-cubanos/a-57093876
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serviços de telefonia ofertados à população da ilha se sustentaram em critérios de seletividade 

nos quais os méritos “morais” eram o critério principal dos candidatos considerados elegíveis 

para terem uma instalação telefónica em casa. Os cidadãos prioritários na nova política de 

socialização das telecomunicações no país — ainda não declarado socialista — foram, nesse 

primeiro momento, profissionais tidos como qualificados, como médicos, jornalistas, 

funcionários do governo e, também, membros de famílias com alguns tipos de vulnerabilidade 

social (RECIO, 2014, p. 12).  

Esse tratamento prioritário a setores estratégicos da sociedade cubana, assim como o 

privilégio dos espaços coletivos de consumo das tecnologias da informação e a comunicação 

que tiveram continuidades, posteriormente, na chegada da internet, derivou em uma filosofia 

de distribuição consolidada pelo Estado-governo cubano que enfatizava o “uso social” das 

tecnologias (BACALLAO, 2015), antes do uso individual. O autor acrescenta, ainda, que em 

Cuba o Estado garantia a possibilidade de conexão: “principalmente em universidades, meios 

oficiais e outras instituições governamentais, isto é, em instituições e atividades atreladas à 

educação, pesquisa, políticas governamentais e mídia” (BACALLAO, 2015, p. 58). Isto 

dialoga com o apontado por Venegas (2010) ao associar o gerenciamento da internet na Ilha 

com a promoção da pesquisa e o encorajamento de uma cultura de uso mais institucional do 

que individual, da qual decorreram iniciativas de difusão e massificação dos usos de internet 

como a criação do Jovem Club de Computação, a inauguração da Universidade de Ciências 

Informáticas (UCI), dentre outras, que faziam parte do projeto de tornar Cuba um centro de 

referência no desenvolvimento de softwares e na formação de profissionais qualificados nesse 

ramo, fundamentalmente após o início do Período Especial40 (VENEGAS, 2000). Tais 

mecanismos de socialização das diversas tecnologias associadas à internet, assim como as 

formas de fornecer à população letramentos e usos acordes às expectativas do governo, 

incidiram diretamente na familiarização dos cubanos com as mídias digitais, porém também 

foram decisivas nas rupturas que o uso mais individualizado da internet produziu mais adiante 

nas práticas comunicacionais e nos associativismos online, inclusive transnacionais.   

 
40 O “Período Especial em tempos de paz” consistiu na denominação dada pelo governo de Cuba à crise 

econômica decorrente da desintegração do bloco socialista da Europa na década de 90. Dele desencadearam uma 

série de medidas e políticas de austeridade diante da falta de recursos e matérias primas que dinamizassem a 

produção interna e permitissem que a ilha fosse economicamente autossuficiente. Com a desintegração, Cuba 

fica praticamente isolada na geopolítica internacional, e se adentra na crise que alguns autores consideram como 

a maior do período revolucionário (DÍAZ VÁZQUEZ, 2012).  
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Diante desse contexto, a pesquisadora cubana Elisa Beatriz Ramírez (2019)41 indica o 

surgimento de dinâmicas decorrentes da ênfase coletiva dos usos orientada pelo Estado. 

Dentre elas, a autora assinala que no contexto de conectividade em que os usos eram ainda 

bastante pautados no coletivo e a internet também se encontrava fundamentalmente restrita a 

setores econômicos privilegiados na ilha. Pessoas com acesso a uma conectividade individual 

podiam chegar a se tornar “info-centros locais” por meio do compartilhamento do seu capital 

de rede (RAMÍREZ, 2019), que não era outra coisa que a possibilidade de pagar por horas de 

navegação.  

A função de “info-centros” atribuída a alguns indivíduos em Cuba também é destacada 

na pesquisa conduzida por García Moreno (2010) com mulheres cubanas migrantes na 

Espanha. Para essas migrantes, as redes de contato pessoais na ilha eram um mediador 

importante, pois solicitavam favores a vizinhos, amigos ou conhecidos com conexões 

domésticas ou acesso a recursos como e-mail. Isto permitia que a comunicação transnacional 

ocorresse. Trata-se de práticas sociais particulares ao contexto letárgico de massificação da 

internet em Cuba, que também engloba a variável do caráter centralizado e coletivo que 

guiam as políticas de informatização da sociedade cubana até os dias atuais.  

No entanto, o primeiro passo para a ressignificação do caráter coletivo/institucional do 

acesso à internet na ilha viu-se particularmente reconfigurado com, em primeiro lugar, a 

abertura de espaços públicos de conexão sem fio, popularmente conhecidos como “pontos de 

acesso Wi-Fi” no ano de 2015 e, posteriormente, com a entrada das tecnologias 3G e 4G em 

2017 e 2019 respectivamente, e com elas um novo padrão de consumo de internet na ilha.  

Por se tratar de um país tido como “subdesenvolvido” e abalado pelo embargo 

econômico instaurado pelos Estados Unidos desde 1960, o acesso à internet em Cuba é 

pautado, por um lado, pelas limitações de conectividade e acessos minguados pela Guerra Fria 

com o governo da ilha, e por outro, pelas consequentes censuras e cuidadosa gestão por parte 

dele, para garantir usos alinhados às políticas de informatização nacionais baseadas na 

preservação do sistema socialista (VENEGAS, 2010).  

Essa junção de fatores afeta(va) diretamente o rumo das práticas comunicativas 

virtuais e o exercício da cidadania de usuários que, pela sua posição profissional e econômica, 

conseguem ter certa presença em sites de redes sociais (RECIO, 2014). Entendo, em 

consonância com Martins (2000) que a cidadania se manifesta na prática social. Para o autor, 

 
41 Dissertação de mestrado intitulada: “Imaginando outros mundos possíveis: a politização de conversações 

online sobre migração no site Cubadebate”. Disponível em: 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/33957/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Elisa%20B.%20Ramirez%20

Hernandez_FINAL_2019.pdf. Último acesso em:10 jun. 2021.  

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/33957/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Elisa%20B.%20Ramirez%20Hernandez_FINAL_2019.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/33957/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Elisa%20B.%20Ramirez%20Hernandez_FINAL_2019.pdf
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ela representaria: “uma ação transformadora da sociedade e do homem, que poderá resultar 

em uma nova situação social, na qual o indivíduo passará a ser governo ou terá as condições, 

abstratas e concretas, de coordenar quem dirige o coletivo social” (MARTINS, 2000, p. 13). 

A precariedade da infraestrutura, a pouca disponibilidade de ferramentas tecnológicas e o 

encarecimento das taxas de acesso à Internet, dentre outros fatores, fazem com que a 

experiência de estar online, no país, fosse uma prática custosa e esporádica para a maior parte 

da população. Quando a pesquisadora Milena Recio (2014) publicou o livro “A hora dos 

desconectados”, 75% da população cubana ainda não tinha tido acesso “direto e frequente” à 

internet, o que fazia da ilha um dos países “pior conectados” da América Latina (RECIO, 

2014, p. 2).  

Todos estes fatores, somados ao fato de a presença online de líderes e instituições 

governamentais cubanos ser um fato relativamente recente, fez com que ao longo dos anos o 

entendimento e a apropriação da internet como um espaço para a participação coletiva e a 

tomada de decisões enquanto desdobramentos do exercício cidadão, fosse praticamente 

inexplorado pelos cubanos residentes na ilha, e comumente praticado em espaços sociais mais 

tradicionais como as reuniões de bairros, centros de trabalho etc. 

Mas não podemos dizer que o cenário anteriormente descrito se manteve inamovível 

no decorrer dos anos. Desde aquele estudo conduzido por Recio (2014), passando pela entrada 

da tecnologia 3G, em 2017, e a 4G em 2019, o panorama midiático cubano mudou de maneira 

significativa, e com ele se pluralizaram também as práticas comunicacionais dos cubanos, 

inclusive na dimensão da cidadania, que será abordada de forma mais aprofundada na última 

seção do Capítulo IV. De acordo com o informe do grupo “We are social”, em janeiro de 

2021 o número de usuários de internet na ilha alcançava os 7,70 milhões de usuários; ou seja, 

o A constatação anterior se alinha aos dados oficiais de acesso à internet veiculados pela 

Oficina Nacional de Estatística (ONEI) de Cuba, que mostram como entre 2014 e 2019 a 

quantidade de usuários de internet no país aumentou em aproximadamente 4.146.900, 

atingindo, em 2019, um total de 7.195.400 usuários ativos do serviço (ONEI, 2020). A própria 

ONEI estimava que, em 2017, o país contava com uma população total de 11.215.314 

habitantes (ONEI, 2018), o que sugere que aproximadamente 64% dos cubanos já acessavam 

a internet naquele ano. O país se insere, assim, gradualmente, numa tendencia global de 

crescimento do acesso que, na mesma data, reportava um incremento anual de 316 milhões de 

usuários de internet (WE ARE SOCIAL, 2021), para um total de 4.66 bilhões de usuários de 

internet no mundo.  



45 
 

Conforme foi sugerido antes, vale salientar que esse crescimento da penetração da 

internet na ilha se vincula diretamente com o papel ativo da diáspora no financiamento e 

subsídio das conexões domésticas e pessoais de familiares e amigos residentes no país, porém 

também com a reconfiguração do padrão migratório cubano e a tendência à circularidade na 

mobilidade impulsados pela reforma migratória de 2013 (AJA et al., 2017) que dinamizaram a 

economia interna do país a partir da entrada de divisas do exterior e o aumento nas 

importações que essas mobilidades dos cidadãos geraram. Um estudo conduzido em 2010 

com 31 mulheres cubanas residentes em Espanha já sugeria o papel significativo da diáspora 

na capacidade, sobretudo financeira, nos níveis de conectividade dos residentes em Cuba. 

Além de destacar a importância das tecnologias da comunicação para a manutenção de 

vínculos com familiares e amigos em Cuba, a pesquisa mostrou que as migrantes se 

ocupavam de financiar dispositivos móveis (celulares) para seus contatos mais próximos na 

ilha, de modo a garantir uma comunicação transnacional mais privada com os familiares e, 

assim, evitar que tivessem que recorrer a centros coletivos, predominantes na época, para se 

comunicarem (GARCÍA MORENO, 2010). Desse modo, as mídias digitais vêm se mostrando 

centrais para a sociabilidade dos cubanos na ilha, assim como para a articulação dos vínculos 

transnacionais com a diáspora. O envio das remessas42, por exemplo, um dos setores 

estratégicos para a economia cubana, assumiu novos formatos a partir do crescimento e 

expansão do uso da internet em Cuba e a individualização do consumo configurada pela 

entrada dos dados móveis em 2017, assim como também se viu enriquecido pelo aumento das 

mobilidades temporárias (de ida e volta) de cubanos que, mesmo residindo na ilha, 

começaram a viajar com mais frequência para o exterior após a reforma e, consequentemente, 

começaram a ter maior acesso ao capital econômico a partir da criação de empreendimentos e 

redes comerciais privadas, desvinculadas da mediação estatal (ALFONSO e SÁNCHEZ, 

2017; CORREA, 2013). Com a individualização do uso das mídias surgiram plataformas que 

buscam captar divisas do exterior, oferecendo, dentre outros, o serviço de “recargas” 

telefônicas para usuários cubanos residentes no país. Esses serviços visam fundamentalmente 

atingir cubanos residentes no exterior que subsidiam o acesso à internet de familiares e 

amigos em Cuba. Algumas destas plataformas se destacam no mercado transnacional cubano, 

 
42 Enquanto ativos econômicos, as remessas tem sido enquadradas por alguns autores (DELGADO, 2016) como 

modo de participação dos migrantes no país de origem, que impactam diretamente as economias familiares. 

Diante da desvalorização do peso cubano, em Cuba, desde o Período Especial, as remessas do exterior são 

fundamentais para garantir o acesso dos residentes na ilha a itens de consumo; tanto aos que estão disponíveis no 

mercado não regulado pelo Estado-governo quanto os que são comercializados na rede de lojas e mercados em 

divisas. Em 2019, a ilha captou por conceito de remessas um total de 6.16 bilhões de dólares (THE HAVANA 

CONSULTING GROUP, 2020). Ver: http://www.thehavanaconsultinggroup.com/en-us/Articles/Article/74. 

Último acesso em: 11 jun. 2021.  

http://www.thehavanaconsultinggroup.com/en-us/Articles/Article/74
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como é o caso de Cuballama43  ou Fonoma44, que ao, funcionarem como veículo para as 

remessas econômicas, promovem ou facilitam formas alternativas de inserção da diáspora no 

país de origem. 

Além de apoiar as economias familiares na ilha, o mercado de remessas se perfila 

como dinamizador, embora informal, da economia cubana pelos migrantes temporários no 

atual panorama legislativo sobre investimento estrangeiro na ilha. Esse panorama continua 

sendo restritivo para a diáspora mais circular na medida em que, no marco legislativo atual da 

Lei 118 de investimento estrangeiro (2014) só poderiam investir formalmente na ilha os 

cubanos que a Lei migratória considera “emigrados”, ou seja, aqueles que possuem residência 

permanente no exterior e são consequentemente considerados “estrangeiros”, por haver 

perdido direitos de residência no país45. Além disso, as remessas da migração circular e 

permanente assistem no desenvolvimento do setor privado cubano e também como capital de 

investimento (DELGADO, 2016) e sustento da renda das famílias. Economistas cubanos 

como Pedro Monreal já indicaram46 que a diáspora cubana tem sido fundamental na 

diversificação dos recursos de investimento, criação de empregos, crescimento do setor 

privado na ilha (RODRÍGUEZ SORIANO e CUMBRADO MUÑIZ, 2018) e, em definitiva, 

geradora de uma multiespacialidade econômica (DELGADO, 2016). Assim, além de 

funcionarem como complemento e em alguns casos fonte de renda principal dos cubanos na 

ilha,47 as remessas também constituem um capital dinâmico e um ressorte da capacidade 

aquisitiva e de consumo dos cubanos, que abrange a conectividade a internet.  

De acordo com um trabalho veiculado por IPS Cuba,48 nos últimos oito anos o 

mercado de remessas cubano tem se ocupado de cobrir, além das necessidades básicas de 

consumo das famílias em origem, alguns gastos adicionais em que a telefonia celular e as 

conexões a internet destacam. O informe afirma que entre 2014 e 2016 a Empresa de 

Telecomunicações de Cuba S.A (ETECSA), única mediadora autorizada a operar transações 

no setor das telecomunicações na ilha, recebeu um total de 124.8 milhões de dólares em 

 
43 Ver: https://www.cuballama.com/. Último acesso em: 11 jun. 2021.  
44 Ver: Ver: https://www.fonoma.com/. Último acesso em: 11 jun.2021.  
45 Ver: cubadebate.cu/especiales/2019/06/07/pueden-los-cubanos-residentes-en-el-exterior-invertir-en-nuestro-

pais/. Último acesso: 12 jun. 2021.  
46 Ver: https://elestadocomotal.com/2019/06/08/la-inversion-de-cubanos-residentes-en-el-exterior-una-

invitacion-tardia/. Último acesso em: 05 jun. 2021.  
47 Um estudo conduzido pela Florida International University (FIU) estimou que atualmente 92% dos cubanos na 

ilha são receptores e beneficiários das remessas econômicas procedentes do exterior, as quais segundo o mesmo 

estudo indica constituem a segunda fonte geradora de receita para o país. Ver: 

https://issuu.com/fiupublications/docs/20370_havel_cuba_report-issuu. Último acesso em: 05 jun. 2021. 
48 Ver: https://www.ipscuba.net/economia/remesas-a-cuba-mito-o-realidad-tras-la-ruta-del-dinero/. Último 

acesso em: 05 jun. 2021.  

https://www.cuballama.com/
https://www.fonoma.com/
https://elestadocomotal.com/2019/06/08/la-inversion-de-cubanos-residentes-en-el-exterior-una-invitacion-tardia/
https://elestadocomotal.com/2019/06/08/la-inversion-de-cubanos-residentes-en-el-exterior-una-invitacion-tardia/
https://issuu.com/fiupublications/docs/20370_havel_cuba_report-issuu
https://www.ipscuba.net/economia/remesas-a-cuba-mito-o-realidad-tras-la-ruta-del-dinero/
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recargas telefónicas e de internet originadas no exterior. Tal cenário de potencialização da 

conectividade a partir do exterior foi alentado em grande medida pelo surgimento da opção da 

“recarga”, lançada por ETECSA com o intuito de captar divisas fornecendo um saldo 

telefônico dobrado, ou triplicado, para os cubanos beneficiários dessa modalidade de 

transação na ilha. É assim que surgem as plataformas anteriormente citadas, que atuam como 

mediadores nesses fluxos de capital do exterior e cujos maiores interessados são justamente os 

membros das famílias transnacionais cubanas, que encontraram nas telecomunicações uma 

ferramenta útil para contornar a rigidez das políticas migratórias cubanas. Tais políticas 

inibem tanto o fluxo de mobilidade dos cubanos na ilha quanto o fluxo de capital e o 

comunicacional; portanto, também a capacidade de inserção no espaço público cubano dos 

emigrados.  

Existem dados que reforçam a centralidade da diáspora na modulação das capacidades 

de conexão dos cubanos na ilha e por tanto a prescindibilidade do capital gerado pela 

comunidade no exterior para garantir conexões pessoais em origem. Dados veiculados pelo 

jornal independente cubano “El Toque”, baseados em projeções realizadas por um 

empreendedor cubano através do mapeamento da numeração dos códigos sequenciais de 

recargas telefônicas enviadas a residentes em Cuba, indicam que ETECSA teria captado, entre 

27 de maio e 13 de junho de 2019, um valor aproximado de sete milhões em moedas (pesos 

cubanos) totais49. A falta de transparência por parte da própria companhia de 

telecomunicações faz impossível acessar os dados referentes à quantidade de divisas obtidas 

pelo país por conceito de “recargas” através de fontes oficiais. Desse modo, a cifra antes 

mencionada constitui apenas uma projeção e apesar de ter compreendido um recorte temporal 

curto para a análise, é bastante expressiva.  

Mas as remessas não somente contribuem com a dinamização do acesso à internet a 

partir da dimensão econômica (BARBERÍA apud DELGADO, 2016). As remessas sociais 

(LEVITT, 2011), entendidas como transferências de saberes e capital sociocultural no campo 

transnacional, possuem efeitos transformadores profundos no aprendizado de novos usos e 

formas de acesso às plataformas midiáticas da internet pelos cubanos na ilha. Essa 

reconfiguração ocorre através da apropriação de comportamentos de conterrâneos no exterior 

com os quais entram em contato mediante o convívio nesses ambientes, que também 

 
49 O veículo esclarece que esse cálculo compreende tanto as duas moedas que circulavam em Cuba nessa data: o 

peso cubano, equivalente a 25 pesos em Moeda Livremente Convertível (CUC) e o CUC em si. Ver mais: 

https://eltoque.com/recargas-de-saldo-fuente-millonaria-de-divisas-para-etecsa.  

https://eltoque.com/recargas-de-saldo-fuente-millonaria-de-divisas-para-etecsa
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proporcionam às redes de contato na ilha um letramento indireto com impactos nas práticas 

midiáticas desses atores.  

Da mesma forma, ocorre uma transação de saberes entre ambas as partes que funda 

modos narrativos e práticas midiáticas particulares no circuito da comunidade transnacional 

cubana. Desse processo tem sido tributária também a reforma migratória de 2013, 

mencionada antes que, por promover a mobilidade da população, também favoreceu a 

diversificação de “expectativas de consumo material, mas também de informação e 

entretenimento que os meios estatais não fornecem” (CELECIA, 2019, p. 75), a partir do 

contato mais frequente com atores e contextos sociais associados a modelos de capitalismo e 

democracia liberais que portam formas de uso da tecnologia diferenciadas das orientadas pela 

tríade Estado-Governo-Partido em Cuba. Em paralelo, esse contato com a promoção de 

valores atrelados às sociedades de consumo (CELECIA, 2019) decorre da crescente 

penetração dos meios emergentes que circulam na ilha tanto online como pela via offline e são 

um sintoma da reconfiguração do ecossistema midiático na ilha.  

Diante de uma política migratória governamental que historicamente tem regulado os 

tipos de “retorno” e experiências transnacionais possíveis para seus emigrados, a diáspora 

cubana encontra nos recentes rearranjos do ecossistema midiático cubano e da expansão da 

internet na ilha, como consequência direta dessa reconfiguração, uma brecha para se inserir na 

vida pública do país. Recentemente, com os progressos na informatização da sociedade 

cubana e a consequente transição para um consumo mais pessoal e, ao mesmo tempo, 

massificado das mídias digitais, as narrativas e conversações transnacionais entre cubanos têm 

migrado com força para formatos e espaços mais dinâmicos, substituindo inclusive suportes 

antes muito populares no contexto da construção de redes transnacionais, como a telefonia, os 

SMS e a correspondência eletrônica (GARCÍA MORENO, 2010).  

Este movimento de transição para as mídias digitais, além de fazer parte de uma 

tendência global, se manifesta inclusive na ação coletiva transnacional e no adensamento de 

uma esfera de cidadania midiática cubana, consolidada a partir do segundo milênio mediante 

a criação das primeiras comunidades de interesse no exílio e à cristalização da blogosfera 

cubana, que é marcada pelo protagonismo da diáspora, contribuindo com a consolidação da 

esfera pública cubana (VENEGAS, 2010; RAFULS, 2015; PADILLA, 2016; RAMÍREZ, 

2019).  

Explorar os modos com que a internet em Cuba tem se reconfigurado em meio a um 

ecossistema midiático poroso, integrado por atores emergentes, supõe acolher um 

entendimento dialético e indissociável entre o caráter, por um lado — ainda — insular e 
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centralizado do sistema midiático e, por outro, disruptivo, informal e resistente, cuja 

coexistência responde ao convívio entre esferas paralelas na sociedade cubana como um todo; 

fenômeno que alguns autores têm descrito, no plano econômico, como “sincretismo” 

(TRIANA 2012 apud. MACHADO, 2012) e que se manifestou historicamente na existência 

de duas moedas, dois mercados (o formal e o informal) etc. condicionados pelo “Período 

Especial” na década de 90.  

Esse fenômeno de dualidade que contorna a sociedade cubana e caracteriza o contexto 

de precariedade e isolamento nacional também se irradia para o ecossistema midiático, regido 

por uma normativa constitucional que estabelece a forma de propriedade estatal como único 

tipo para o gerenciamento dos meios de comunicação na ilha, mas que, na prática, coexiste 

com outras estruturas e indústrias midiáticas emergentes e concorrentes no âmbito da 

produção com a agenda estatal50, muitas delas inclusive toleradas pela institucionalidade. Esse 

sistema de meios emergentes se manifesta em diversos planos, dando lugar a camadas 

criativas e redes de consumo desmembradas dos centros produtores estatais, que por sua vez 

compreendem setores como a informação noticiosa e jornalística, o entretenimento etc., 

configurando uma indústria midiática que existe com certa autonomia da institucionalidade 

estatal.  

Vale salientar que, na ilha, não apenas o sistema de meios e políticas de comunicação 

pública são gerenciados exclusivamente pelo Estado, conforme normatizado pela Constituição 

da República (2019), mas também as práticas individuais - em particular as discursivas - em 

espaços midiáticos, como as contidas na internet. A regulação destas práticas pelo poder 

central e seu controle mediante dispositivos jurídicos responde fundamentalmente a 

indicadores ideológicos e partidistas hegemônicos. Isto se relaciona com o fato de que o 

incentivo ao uso massivo das tecnologias decorre de um entendimento extremamente 

politizado destas ambiências como “força política, científica e econômica” (GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA, 2019). Responde também às caraterísticas 

intrínsecas do sistema normativo cubano o Decreto Lei 370 “Sobre a Informatização da 

Sociedade em Cuba”, documento que rege o acesso e formas de uso da internet na ilha.  

Publicado em 2019 na Gaceta Oficial da República, o Decreto estabelece no artigo 68, 

inciso i) que “difundir, através das redes públicas de difusão de dados, informação contrária 

ao interesse social, a moral, os bons costumes e a integridade das pessoas”51 seria considerada 

 
50 Ver: https://www.sembramedia.org/medios-emergentes-en-cuba/. Último acesso em: 05 jun. 2021.  
51 Tradução nossa: “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al 

interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” (p. 774).  

https://www.sembramedia.org/medios-emergentes-en-cuba/
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uma contravenção de uso das tecnologias da informação e a comunicação no país. 

Constitucionalistas cubanos como Harold Bertot (2020) sinalizam como esse dispositivo 

normativo em específico se caracteriza pela imprecisão e indeterminação dos elementos 

citados anteriormente, que regem a expressão dos cubanos na internet. Bertot (2020) ainda 

questiona a legitimidade constitucional da normativa supracitada e problematiza o fato de o 

inciso i) do artigo 68 de tal Decreto configurar e limitar a liberdade de expressão na internet a 

partir de um viés fundamentalmente político-ideológico. 

A tendência histórica a capitalizar o debate público (MACHADO, 2015) ressoa na 

forma como Cuba (leia-se Estado e Partido) tem distribuído o acesso à internet no país, e isso 

fica evidenciado na formulação de uma série de dispositivos jurídicos amparados na 

Constituição cubana que buscam orientar as práticas sociais permitidas nesses espaços e 

impactam diretamente na liberdade de expressão dos cidadãos da ilha nas mídias digitais 

(BERTOT, 2020). No entanto, o caráter politizado do acesso à internet em Cuba é também 

resultado da forma como as diversas administrações estadunidenses conduziram 

historicamente as relações bilaterais com a ilha e enquadraram a internet enquanto um cenário 

mais de guerra fria. Esse quadro é continuidade de uma tendência histórica de uso de 

dispositivos midiáticos para promover a revolta e a transição política no país, no qual 

inclusive diversos associativismos da diáspora cubanoamericana tem sido bastante ativos52. 

Diante disso, o entendimento da internet como campo passível de ataque à soberania 

da ilha e ao projeto político da Revolução promoveu o desenvolvimento de políticas de 

informatização fundamentadas na premissa da proteção à segurança e soberania nacionais 

(RECIO, 2014, p. 8). Desde 1996, a Lei “Torricelli” estabelece que “cada Megabyte (faixa de 

velocidade de conexão) contratado [por Cuba] a empresas estadunidenses ou subsidiárias deve 

ser aprovado pelo Departamento do Tesouro [dos Estados Unidos]” (ELIZALDE, 2007, 

online). Assim, não é só o Estado-governo cubano que restringe a forma e qualidade das 

conexões em Cuba, sendo os Estados Unidos um mediador importante nos fluxos 

informacionais no país. Ainda que as políticas midiáticas em Cuba possuam um caráter 

centralizado, conforme apontado, nos anos recentes e sobretudo após a reforma econômica 

iniciada com a sucessão de Raúl Castro ao poder em 2008, o ecossistema midiático cubano se 

 
52 Iniciativas como a “Radio y Televisión Martí” se mostraram fundamentais nesse processo desde os anos 80 do 

passado século. A emissora foi criada em 20 de maio de 1985 e, segundo confirma sua plataforma web, se 

atribuem a função de “fornecer ao povo cubano notícias e informação sem a censura do regime”. A emissora 

tributa à Oficina de Transmissões a Cuba (OCB) e conta com financiamento do governo estadunidense e grupos 

vinculados com a diáspora cubanoamericana exilada são ativos fundamentais da plataforma que, ainda, produz 

conteúdos informativos exclusivamente em espanhol. Disponível em: https://www.radiotelevisionmarti.com/. 

Último acesso em:11 jun. 2021.  

https://www.radiotelevisionmarti.com/
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reconfigura de forma significativa. Essa reconfiguração, segundo Celecia (2019), é dada pela 

mediação de dois atores principais: os veículos informativos independentes, por um lado, e a 

circulação de conteúdos de entretenimento offline, sinalizados pela autora como promotores 

de três dimensões a partir das quais o redimensionamento do espaço público se manifesta em 

Cuba: a ampliação da participação, a democratização do sistema político e a pluralização do 

público (CELECIA, 2019).  

Alinhada a constatações prévias de outros autores (RODRÍGUEZ e GARCÍA, 2015), 

acrescento que aos atores mencionados se soma um terceiro: a ampliação e descentralização 

das práticas de cidadania — entendidas como mobilizações coletivas de caráter espontâneo 

que se propõem questionar as políticas públicas — que a internet vem produzindo na ilha. 

Rodríguez e García (2015) estabeleceram uma relação direta entre o aumento no uso e a 

permanência dos usuários na plataforma Facebook, a mais usada em Cuba dentre as mídias 

digitais popularizadas na ilha segundo dados do site Global Stats, que referem uma 

preferência de 68% da plataforma dentre os usuários da ilha53, e a ampliação dos horizontes 

políticos dos cidadãos, assim como o enriquecimento das práticas cotidianas e a relação 

desses atores com os entornos midiáticos, culturais e políticos do país. O estudo que embasa 

esse argumento aponta que as práticas cidadãs dos cubanos na internet podem ser 

operacionalizadas fundamentalmente no que tange a “acessar à informação, desenvolver 

processos de contra-informação, debater, deliberar, mobilizar, fiscalizar —a gestão pública e 

midiática—, criar consenso e participar no âmbito político” (RODRÍGUEZ e GARCÍA, 2015, 

p. 166-167).  

Ainda que o Estado continue se atribuindo exclusividade no gerenciamento dos meios 

de comunicação na ilha, a esfera midiática cubana é composta atualmente por atores 

emergentes que, conforme foi mencionado antes, coexistem no plano da produção com a 

mídia estatal, grupo em que estão enquadrados o sistema de meios de imprensa 

independentes, por um lado, e os mecanismos alternativos de circulação de conteúdos de 

entretenimento, por outro,  cujo representante mais popular desde 2010 continua sendo o 

“Paquete Semanal” (Pacote Semanal). Como experiência de sociedade-rede (RECIO, 2014), o 

dispositivo é especialmente disruptivo por ofertar aos cubanos uma grade de consumo de 

entretenimento alinhada com as tendências do streaming global, mas cuja via de circulação 

ocorre no plano offline (CABRERA apud. RODRÍGUEZ, 2019).  

 
53 Ver: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/cuba. Último acesso: 12 jun. 2021.  

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/cuba
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No livro “Digital dilemmas. The state, the individual and digital media in Cuba”, 

Venegas (2010) reconhece que seria justamente o contexto descrito como precário, 

burocrático e centralizado no qual a informatização e o acesso às tecnologias da informação e 

da comunicação vêm ocorrendo em Cuba o estímulo fundamental para o surgimento de 

práticas inovadoras por parte dos cubanos para garantir a presença e o consumo nestes 

espaços (VENEGAS, 2010, p. 129). Isto dialoga com o entendimento introduzido por Messias 

e Mussa (2020) de uma relação direta entre contextos de precariedade e o improviso e a 

criatividade que originam o que os autores denominam como “gambiarra” (MESSIAS e 

MUSSA, 2020), para se referir a práticas de produção e consumo midiático que priorizam o 

acoplamento criativo entre estruturas de informação de modo a servir necessidades 

instrumentais de consumo dos indivíduos em determinados contextos.  

Em Cuba, que convive historicamente com a precariedade e com narrativas 

hegemônicas que a enquadram a partir dessa perspectiva, a cultura do hacking, a pirataria 

“tolerada”, o consumo underground e outras práticas que o conceito de “gambiarra” e de 

“jeitinho cubano” (RAMÍREZ, 2019) abrangem, se naturalizaram como parte indissociável da 

esfera midiática. Essa esfera, por sua vez, tem sido condicionada de forma sistémica “pelas 

formas de acesso aos bens em entornos de subdesenvolvimento globalizado” (RODRÍGUEZ, 

2019, p. 224). A cristalização dessas práticas sociocomunicacionais, também comerciais, em 

Cuba, deriva do que Rodríguez (2019) entende como a “sistematização evolutiva de uma 

aprendizagem social instalada de modos de circulação social da informação que têm sido 

capitalizados de forma efetiva pelos seus atuais gestores” (RODRÍGUEZ, 2019, p. 215-216).  

Ao indagar sobre a repercussão da circulação do “paquete semanal” em Cuba através 

de redes informais de entretenimento, Celecia (2020) sinaliza que o enfraquecimento gradual 

do controle do “público” por parte do Estado cubano estaria atrelado a essas novas - e 

marginais, disruptivas - práticas de consumo midiático informal que o “Paquete” coroa 

(CELECIA, 2020, p. 77). Além do anterior, a autora destaca que tais práticas induzem, em 

paralelo, a uma pluralização dos discursos na ilha e a diversificação das aspirações dos 

cubanos a partir do contato com referentes culturais diversos. Assim como o dispositivo é 

capaz de introduzir e pluralizar discursos através da diversificação dos conteúdos que são 

consumidos e socializados, o sistema de meios informativos independentes que começam a 

surgir a partir dos anos 2000 em Cuba (RAMÍREZ, 2019) também produzem uma 

contraoferta de agenda que contrasta em pautas com a oferta da mídia oficial. Pelo caráter 

proibitivo, amparado na Constituição cubana, dado a estas práticas pelo Estado cubano, a 

totalidade de meios de imprensa independentes em Cuba achou na penetração crescente da 
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internet na ilha um veículo ideal para atingir a população cubana. Nessas rotinas produtivas e 

de difusão que caracterizam tais instâncias midiáticas, assim como na própria existência dela, 

a diáspora desempenha um papel central (CELECIA, 2019).  

O panorama antes descrito, caracterizado por uma conflitualidade entre forças 

aparentemente opostas, porém negociantes, no interior do ecossistema midiático de Cuba, 

permitem indicar que o uso coletivo e individual da internet na ilha constitui um sistema de 

práticas subsidiárias da condição centralizada do acesso, por um lado, e, por outro, da 

endogenia disruptiva da gambiarra, da aprendizagem sistêmica da subversão como modo de 

resistência (inclusive no plano midiático) que caracteriza esse ecossistema em Cuba.  

No país, as disposições jurídicas que regulam e centralizam o acesso à internet têm 

orientado as políticas e práticas, porém justamente o controle midiático, somado às 

ambiguidades jurídicas (BERTOT, 2020) em torno da comunicação social e a narrativa da 

precariedade que marcaram historicamente a Cuba pós-Revolução, produzem as brechas 

através das quais os cubanos (de dentro e fora da ilha) flertam com as dimensões locais e 

globais de apropriações das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), mas 

também fluem entre a permissibilidade e proibições às que dão margem as políticas de 

comunicação na ilha.  

Assim, florescem práticas midiáticas e dispositivos cuja existência está pautada na 

necessidade de contornar cada uma das variáveis anteriores, e também na urgência de 

expandir o debate público doméstico. Mediante processos de continuidade dos aprendizados 

sociais que favorecem essas estruturas e dinâmicas, o ecossistema midiático cubano - que 

abrange a penetração das mídias digitais na ilha - é composto hoje por camadas coexistentes 

que se caracterizam não tanto por uma oposição de estruturas e modelos de uso “formais” e 

“informais” da tecnologia, mas pela porosidade que se origina do encontro entre, por um lado, 

disposições e regulações extremamente centralizadoras e monopólicas e, por outro, as 

estruturas, práticas e discursos que fundam ambiências midiáticas e redes emergentes que 

dinamizam, enriquecem, criam novas práticas que intersectam e desafiam as políticas pacatas 

e as agendas midiáticas do governo, mas que também são “toleradas” por este em tanto que 

não representem um desafio direto à hegemonia do Estado-Governo-Partido (CELECIA, 

2019).  

No estudo conduzido por Bacallao (2015) com perfis de cubanos em plataformas de 

relacionamento podemos reparar de fato na necessidade dos cubanos de transgredir a barreira 

de contenção que os “isola” das formas globais de uso e apropriação das plataformas online, 
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construindo para isso discursos e práticas direcionadas para uma audiência global, conforme 

observados pelo autor nesses ambientes.  

Nesse cenário, temos visto florescer, sobretudo a partir das reformas econômicas dos 

anos 2000 e do processo de mudança de retórica do governo cubano - apesar da preservação 

de uma seletividade nos discursos de integração vigentes (RODRÍGUEZ e COGO, 2020) -, 

uma inserção maior da diáspora na esfera pública, que foi tributária da diversificação dos usos 

da internet na ilha; embora seu papel como mais um agente na vida pública do país ainda não 

tenha sido integralmente reconhecido pelo Estado por meio da legislação.  

Como resultado dos processos antes descritos, parto da premissa de que a 

diversificação da esfera pública cubana e a consolidação de uma comunidade transnacional 

cubana fortalecida não podem ser desvinculados do aumento significativo do acesso massivo 

à internet e também da diversificação de atores produtores de conteúdo na ilha. Assim, a 

relação - ainda conflitante - do governo com a diáspora, se insere como uma variável a mais 

dentre as que confluem e dão lugar a teias discursivas polarizadas nas mídias digitais que tem 

sido histórica e continua desde a entrada da internet na ilha nos 90 do passado século 

(VENEGAS, 2010; GEOFFRAY, 2013), e que recentemente tem se manifestado com força 

sobretudo após a entrada inédita em 2018 das instituições e lideranças públicas cubanas à 

internet, dando lugar a maiores possibilidades de interpelação e conversação entre a diáspora 

e os atores decisores do país (RODRÍGUEZ e COGO, 2020). Por todas as razões antes 

elencadas, indica-se, assim, uma dialética entre a dinamização das mobilidades de cubanos e a 

expansão do ecossistema midiático do país onde a internet se perfila como agente decisivo na 

ampliação das práticas políticas, cidadãs e individuais. 

 

1.4 Rumo ao Sul: por uma perspectiva decolonial no olhar para a migração voluntária 

Cuba-Brasil 

Uma epistemologia do Sul assenta em três orientações: aprender que existe 

o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul  

(Santos, 1995). 

 

Como continuidades das lógicas hierárquicas e de concentração do capital nos centros 

econômicos globais, a dinamização tecnológica decorrente da globalização produziu novas 

espacialidades, e com elas novos epicentros econômicos surgem ancorados a esses ambientes, 

instituindo não apenas um adensamento nas redes comerciais a escala global, mas também 

fundando novos circuitos transnacionais através dos quais o capital informacional circula. 

Estes novos circuitos seriam, de acordo com Sassen (2003) as novas geografias da 
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centralidade e nelas estariam integradas, também, algumas territorialidades representadas 

pelas macronarrativas coloniais como territórios “da margem”. Ocorre que, nessa nova ordem 

tecnológica pautada pelas dinâmicas econômicas, os limites entre o que consideramos 

“global” e “local” ficam difusos não apenas na sua dimensão territorial e material, em últimas, 

topológica; mas também na dimensão epistémica por meio da qual essa hierarquia global-

local foi construída historicamente.  

Na compreensão de Iqani e Resende (2019) a ideia de Sul Global, ao contrário de uma 

noção meramente geográfica, surge como resposta às macronarrativas colonialistas que, 

convencionadas no contexto das relações de poder decorrentes da expansão imperialista e 

colonialista a escala global, fundaram uma divisão imaginária e hierárquica sobre o sistema-

mundo. Nessa representação, o “Sul” foi construído como territorialidade marginal e 

fronteiriça, e tem sido amplamente representado também, numa lógica onde a hegemonia 

toma conta das nomeações, como “Terceiro Mundo” ou, ainda, num epíteto mais anestesiante, 

integrando o bloco dos denominados “países em desenvolvimento”.  

Nesse contexto, os territórios considerados periféricos passaram a ser colocados ao 

“Sul”, à margem do sistema-mundo, muito além da espacialidade que ocupam nas narrativas 

cartográficas desse sistema. Assim, a ideia de “Sul Global”, aparentemente contraditória, 

surge e se fortalece como forma de resistência discursiva em meio à reconfiguração das 

macronarrativas coloniais, como o conjunto de respostas aos enquadramentos anteriores, “que 

produzem imaginários e conhecimento” (IQANI e RESENDE, 2019, s/p)54, trazem as 

epistemologias do “Sul” da margem para o centro e objetivam questionar as normas de 

saberes dominantes de modo a resgatar as epistemologias locais silenciadas historicamente. E 

de encontrar algum tipo de “Norte” no Sul.  

A história legitimada pelas narrativas coloniais tem sustentado, ao longo de séculos, 

enquadramentos sobre esse Sul, que hoje chamamos de “Global”, como uma margem, pautada 

pelo ethos do atraso, a dependência e o subdesenvolvimento, a escassez, a falta e a dívida 

(GALEANO, 2010). Sem desconhecer a herança histórica colonial que, no caso do 

componente latino-americano desse Sul Global, marcou e marca ainda no presente os modos 

de ser e estar no mundo nesses territórios; assim como os modos como eles seguem servindo 

aos fluxos de capital numa posição desvantajosa, me aproprio dos termos sinalizados por 

Mignolo (2000) para que essas ordens discursivas que marginalizam o “Sul” sejam revertidas. 

Na visão do autor, seria justamente nas macronarrativas que compõem o discurso colonial 

 
54 Tradução nossa.  
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onde é possível que um “pensamento do outro” surja, uma subversão e desobediência 

epistêmica capazes de produzir deslocamentos discursivos significativos e configurar novas 

epistemologias (MIGNOLO, 2000, p.133).  

A predominância dos fluxos de mobilidade desde regiões marginais para as do 

“centro”55 responde não apenas às práticas históricas de produção desses territórios do Sul 

como alteridades senão também ao caráter centralizado do capital econômico e informacional 

a escala global. Mas os mapas da mobilidade, de alguma forma, parecem estar sendo virados 

do avesso.  

De acordo com dados veiculados pela Organização Internacional das Migrações 

(2020), embora o saldo de emigração desde a América Latina, territorialidade do Sul, 

continue sendo expressivamente maior e orientado aos países do “Norte Global”, os 

movimentos intrarregionais dos anos recentes evidenciam uma reconfiguração dos fluxos na 

medida em que se observam maiores taxas de retorno e uma “contração da taxa de emigração 

extrarregional” (OIM, 2020, p. 109). Esta reconfiguração é decorrente de três fatores 

fundamentais: a diminuição das oportunidades laborais fora da região, a prosperidade 

econômica experimentada sobretudo pela América do Sul nos últimos tempos e as facilidades 

de mobilidade para cidadãos da região a partir dos acordos econômicos e políticos orientados 

por organizações como o MERCOSUL, dentre outras.  

Ainda que os fluxos emissores desde a região continuem sendo predominantes 

quantitativamente, a própria OIM (2020) destaca uma tendência de mobilidade desde países 

como Espanha, Itália, Portugal, Haiti, Cuba e República Dominicana para a América do Sul 

em 2019, sugerindo novos padrões imigratórios, que convergem o Norte e o Sul Global como 

regiões emissoras e nos quais, ainda, o Sul se consolida como receptor. De fato, a partir dos 

movimentos migratórios que englobam países latino-americanos, assim como dos processos 

socioculturais decorrentes da reconfiguração das mobilidades a escala global, é possível 

considerar a América Latina como espaço transnacional e diaspórico (COGO, 2012, p. 47). 

Com a diversificação das rotas migratórias devido, dentre outros fatores, às travas 

legais e burocráticas impostas pelos Estados-nação dos tradicionais países de acolhimento, 

assim como ao caráter cada vez mais seletivo da migração legal, os fluxos de mobilidade 

“Sul-Sul” (BLANCO, 2006 apud. BRIGNOL, 2015) se incrementaram consideravelmente nas 

 
55 O Informe da Organização Internacional das Migrações (OIM) publicado em 2020 reforça que o fluxo de 

emigração a escala global continua sendo produzido desde países como Índia, China e México 

fundamentalmente, enquanto Europa e Estados Unidos figuram como regiões nas quais a maioria dos migrantes 

se concentram e, consequentemente, destacam como locais significativos no envio das remessas aos países de 

origem.  
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últimas décadas (OIM, 2020), o que contribuiu com a produção de experiências midiáticas 

similares calcadas nos discursos de exclusão nos países do “Sul” que destacam como 

receptores regionais (COGO e BADET, 2012). 

Assim como aconteceu com outros países da região latino-americana, como é o caso 

de Equador (CORREA, 2013) com a consagração, em 2008, da cidadania universal como um 

direito constitucional, as modificações nos marcos legislativos e as políticas migratórias 

brasileiras favoráveis à mobilidade intrarregional abriram novas rotas para a emigração 

cubana na América Latina, sobretudo durante a etapa da coalizão contemporânea das 

esquerdas na região. Contudo, vale destacar que não necessariamente o registro estatístico de 

deslocamentos de cubanos para a América Latina supõe o assentamento desses migrantes nos 

diversos países que a compõem, pois ainda hoje predomina o enquadramento da América 

Latina como corredor migratório e “Rota do Sul” (AJA, 2002) para se deslocar ao “Norte”; 

evidencia que o próprio monitoramento das trajetórias migratórias de alguns participantes 

desta pesquisa confirmou. A partir de dados veiculados pela Direção de Assuntos Consulares 

e de Cubanos Residentes no Exterior (DACCRE) do Ministério de Relações Exteriores de 

Cuba, Aja et. al (2017) vão indicar que no primeiro trimestre de 2016 a instituição supracitada 

havia registrado um total de 2.432.000 cubanos residindo fora da ilha, dos quais a grande 

maioria (84%) encontrava-se localizada na América do Norte, com predomínio da presença da 

comunidade, incluídos nativos e descendentes, nos Estados Unidos. No entanto, o relatório 

sugere em paralelo um aumento relativo da mobilidade intrarregional, sinalizando que havia 

naquela data, de acordo com os registros realizados pela DACCRE, cubanos assentados em 

129 países, dentre os quais o Brasil se encontra como um dos 20 primeiros (AJA et al., 2017, 

p. 47-48). Três anos depois, um relatório de seguimento dos mesmos autores refere em 2020 

que o Brasil ocupava nessa data o decimo primeiro lugar na lista em que maior quantidade de 

cubanos se concentrava (AJA, 2020, p.162-163), sugerindo um aumento bastante significativo 

num período curto de tempo. 

Vale destacar que no marco da mobilidade de cubanos num sentido amplo, 

especialmente nesta tese nos interessam os processos migratórios voluntários entre Cuba e 

Brasil. Nesse sentido, focamos em sujeitos migrantes que se deslocam ao país devido a razões 

laborais e/ou de estudo, podendo ser entendidos, ainda que o termo possa ser problemático, 

como emigrantes “qualificados”.  De acordo com o pesquisador cubano Antonio Aja (2007), o 

padrão migratório cubano experimenta uma ruptura importante a partir dos 90, quando, além 

das saídas ilegais para os Estados Unidos, predominantes até então, a mobilidade externa 

desde a ilha passa a pluralizar as vias para sua concretização, dentre as quais se destacam a 
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mobilidade laboral e econômica, assim como a emigração definitiva via reunificação familiar 

(AJA, 2007, p. 9). Como resultado dessa virada, no quinquênio de 2000-2005, os migrantes 

cubanos considerados “qualificados” representavam 12% da emigração cubana neta, tratando-

se aqui daquelas mobilidades iniciadas a partir de projetos pessoais, e não das orientadas pelo 

governo cubano propriamente dito a partir das missões de trabalho no exterior e outras 

modalidades de migração temporária consolidadas também nessa etapa56.Isto confirma uma 

tendencia de mobilidade global em que os migrantes laborais são maioria nos fluxos 

migratórios de que se tem registro a escala global.  

A Organização Internacional do Trabalho estimava que em 2017 os migrantes laborais 

representaram 59.2% da totalidade de emigrantes no mundo e, ainda, 70% dos migrantes em 

idade laboral (ILO, 2018, p. 5). O informe indica também que da totalidade dos migrantes 

laborais mapeados nesse ano, 2.7% estão localizados na América Latina (ILO, 2018, p. 15). 

Em Cuba, a migração considerada qualificada apresenta motivações para sair de Cuba 

que recaem fundamentalmente na necessidade de ampliar horizontes econômicos num 

mercado profissional em que praticamente a formação não garante a mobilidade econômica 

interna dos cidadãos. De fato, em “Enquete de Migração” correspondente ao período de 2016-

2017, a Oficina Nacional de Estatística (ONEI) de Cuba registrava as saídas por motivos 

econômicos como a principal motivação dos cubanos para emigrar ao exterior (ONEI, 2017).  

Alinhada a essa tendência de desgaste das estruturas públicas de emprego, 

predominantes em Cuba, a pesquisadora cubana Ailynn Torres indica em trabalho veiculado 

no meio de imprensa independente OnCuba57 que entre 2010 e 2019 1.100.000 pessoas 

saíram do setor de emprego vinculado ao Estado em Cuba. Algumas delas se realocaram no 

setor privado impulsionadas pelas dinâmicas econômicas cambiantes na sociedade cubana a 

partir de 2011.  

Mas, dentre todas as possibilidades e inclusive diante dos favoritismos migratórios em 

outros países, por que o Brasil? A OBMigra considera que os imigrantes cubanos são, desde 

2016, o coletivo com maior quantidade de carteiras de trabalho outorgadas no Brasil, 

integrando assim 91.5 % de “deslocados internacionais forçados absorvidos pelo mercado de 

 
56 Segundo Marimón e Martínez (2010) A colaboração médica internacional cubana teve seu ponto de partida em 

1963 e além de constituir atualmente um recurso importante de política exterior para o país, é uma das fontes 

mais importantes de renda para o país (STOLIK, 2017) e tem se tornado uma via para a mobilidade migratória 

intrarregional nos anos recentes (CORREA, 2013).  
57 Ver: https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/hacer-cuentas-y-vivir-del-cuento-de-la-

actualizacion-al-ordenamiento/. Último acesso em: 05 jun. 2021. 

https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/hacer-cuentas-y-vivir-del-cuento-de-la-actualizacion-al-ordenamiento/
https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/hacer-cuentas-y-vivir-del-cuento-de-la-actualizacion-al-ordenamiento/
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trabalho brasileiro”58 (CALVACANTI et al., 2020, p. 145-150). Esse incremento da 

mobilidade de cubanos para o país dá continuidade aos processos de abertura e brechas 

migratórias iniciados na década de 90, quando, ainda durante o mandato do ex-presidente 

brasileiro Fernando Henrique Cardoso, entram em vigor iniciativas de cooperação entre 

ambos os países, como o “Programa CAPES-MES” (1996)59 e a missão Mais Médicos 

(2013). Assim, consolidam-se dinâmicas de política exterior favoráveis à mobilidade entre os 

dois países, que coincidem, a partir da década de 90, com a primeira reconfiguração 

importante dos fluxos emigratórios de cubanos posteriores a 196060.  

Apesar das distâncias, culturais e territoriais, estruturadas no próprio processo de 

configuração e afirmação dos Estados-nação, Cuba e Brasil convergem também no território 

imaginado do Sul Global que seria a América Latina. Uma das dimensões disso nas narrativas 

históricas é a cartografia. Curiosamente e apesar das indiscutíveis dimensões continentais do 

Brasil, as primeiras representações cartográficas elaboradas pelos portugueses sobre o 

território se referiam a ele como uma “Ilha”. Foi através da crítica cartográfica e política de 

Jaime Cortesão que esse “mito da Ilha Brasil” é questionado nos mapas portugueses 

elaborados durante a colonização do território brasileiro. Cortesão questiona justamente como 

essas representações cartográficas contribuíram com a consolidação do mito da insularidade 

do Brasil, não apenas geográfica, mas, também, política (DE OLIVERA, 2017).  

 O aumento dos fluxos de mobilidade intraterritoriais que compreendem a região de 

América Latina e o Caribe também impactou a mobilidade de cubanos para o Brasil, 

sobretudo após a reforma migratória de 2012 orientada pelas autoridades cubanas que 

flexibilizou muitas das restrições domésticas para emigrar e, também, pela abertura de 

fronteiras de alguns países da região que também se tornaram importantes centros de 

acolhimento para cubanos, como Equador a partir de 2008 (CORREA, 2020) e o próprio 

 
58 Zanforlin (2013) lembra do caráter construído implícito nas classificações migratórias contemporâneas, 

pontuando que a condição de “solicitante de refúgio” e o enquadramento dos migrantes em classificações 

migratórias em detrimento de outras responde a vários fatores que desembocam, em definitiva, na capacidade de 

negociação e o papel ativo dos migrantes com relação aos marcos regulatórios e normativos da imigração dos 

países em que buscam se assentar. Isso significa que as classificações dadas aos migrantes por tais marcos legais, 

não necessariamente se correspondem, na prática, com o status “real” outorgado pelos órgãos imigratórios para 

determinar a relação dos migrantes com o destino de acolhimento.   
59 O Programa tinha por objetivo principal “estimular, por meio de projetos conjuntos de pesquisa, o intercâmbio 

de docentes e pesquisadores brasileiros e cubanos”. Ver mais: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/edital-mes-projetos-

pdf#:~:text=1.1%20O%20Programa%20CAPES%2DMES%2FCUBA%2C%20apoiado%20no%20Protocolo,de

%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ensino%20Superior%20.  
60 A partir de 1960 Cuba configura e estabelece a política migratória que caracterizou e regeu desde então, não 

isenta de reconfigurações ao longo do tempo, a mobilidade dos cidadãos da ilha, que, enquadrada no marco do 

diferendo com os Estados Unidos, politizou sistemicamente os movimentos de saída para o exterior (BRISMAT, 

2011). Esses fluxos começam a experimentar uma reconfiguração a partir da década de 1990.  

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/edital-mes-projetos-pdf#:~:text=1.1%20O%20Programa%20CAPES%2DMES%2FCUBA%2C%20apoiado%20no%20Protocolo,de%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ensino%20Superior%20
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/edital-mes-projetos-pdf#:~:text=1.1%20O%20Programa%20CAPES%2DMES%2FCUBA%2C%20apoiado%20no%20Protocolo,de%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ensino%20Superior%20
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/edital-mes-projetos-pdf#:~:text=1.1%20O%20Programa%20CAPES%2DMES%2FCUBA%2C%20apoiado%20no%20Protocolo,de%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ensino%20Superior%20
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/edital-mes-projetos-pdf#:~:text=1.1%20O%20Programa%20CAPES%2DMES%2FCUBA%2C%20apoiado%20no%20Protocolo,de%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ensino%20Superior%20
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Brasil a partir do primeiro mandato Lula, quando acordos bilaterais de colaboração científica 

no contexto de relações diplomáticas harmônicas entre ambos países tornaram o Brasil um 

local atraente para o deslocamento de profissionais cubanos. Esse momento de abertura se 

enquadra temporalmente no que alguns autores como Domenech (2017) caracterizam como 

um momento de articulação regional em favor da cidadania universal que, no entanto, o 

próprio autor alerta que não estiveram isentas da sujeição à seletividade migratória latente, já 

que coexistiram sempre com práticas de controle fronteiriço e vigilância operantes nos países 

da região.  

Segundo dados veiculados pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) 

no Relatório Anual de Imigração e Refúgio no Brasil (2020), Cuba foi, em 2019, o terceiro 

país de origem com maior volume de solicitações de refúgio no país sudamericano. Já no que 

diz respeito aos fluxos de imigração enquadrados pela retórica imigratória como 

“temporários”, o relatório destaca a predominância da mobilidade intrarregional, lista na qual 

Cuba está posicionada no quarto lugar entre os países emissores que mais tributam migrantes 

para o Brasil (CALVACANTI et.al, 2020). Os dados reportados pela OBMigra (2020) no 

Brasil se configuram no contexto sinalizado pelo Centro de Estudos Demográficos (CEDEM) 

da Universidade de Havana a respeito da concentração de cubanos na região da América 

Latina que, em 2019, acolhia 6,6% dos migrantes da ilha, sendo a terceira região receptora 

mais importante após a América do Norte e Europa, e que, conforme pôde ser constatado 

mediante revisão bibliográfica, tem ocupado, desde 2002, o mesmo lugar no ranking mundial  

das regiões preferidas pelos cubanos para emigrar (AJA, 2002; 2007; 2017; 2020).  

Easman (2009) aponta que a maioria dos imigrantes apresenta um fluxo de mobilidade 

que vai dos países com menores condições salariais para os centros econômicos globais, fato 

confirmado pelos relatórios autorizados da mobilidade global. Contudo, o autor destaca que 

de igual modo países que oferecem oportunidades de trabalho indisponíveis nos do imigrante 

são também destinos atraentes para a emigração. Este seria o caso do Brasil para os 

profissionais cubanos, que como observamos antes referem a mobilidade socioeconômica 

como a principal razão que os motiva para se deslocar. O teto salarial atual do setor 

qualificado na ilha, mesmo com a reforma econômica implementada em 202061, é de 3.465 

pesos cubanos (CUP), aproximadamente 699 reais (BRL)62 para profissionais de nível 

 
61 Conhecida como “Tarea Ordenamiento” (Tarefa Ordenamento), a reforma busca recuperar a economia da ilha 

mediante a unificação monetária, a reforma salarial e de serviços, dentre outros indicadores econômicos.  
62 O cálculo foi feito pela autora realizando o câmbio do valor em pesos cubanos (CUP) para dólares 

estadunidenses (USD) e posteriormente convertidos a reais (BRL) com base no valor comercial do dólar no 

Brasil em 05 de junho de 2021, de 1 USD por 5.05 BRL.  
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superior completo com regime de trabalho de 44 horas semanais (GACETA OFICIAL DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA, 2020)63.  

Enquadrados nesse cenário de reconfiguração das rotas migratórias transnacionais, 

cubanos que optam pelo Brasil como território de acolhida para seu desenvolvimento 

profissional ou acadêmico se encontram nessa minoria diaspórica que escolhe como países de 

destino aqueles que lhe oferecem crescimentos superiores de ingressos com relação ao índice 

salarial no seu país de origem, assim como novas opções de desenvolvimento profissional que 

pela condição histórica de embargo em Cuba, assim como pelo estado de econômico do país, 

que atravessa pela maior segunda crise da contemporaneidade (MESA-LAGO e SVENJAR, 

2020).  

Conforme apontado na introdução, apesar das reconfigurações positivas nas políticas 

migratórias que alentaram esses fluxos de mobilidade intrarregional, o deslocamento de 

cubanos para o Brasil tem se visto afetado desde 2018 pela consolidação de um pensamento 

neoconservador que se desdobra nas políticas imigratórias e supõe retrocessos na legislação 

brasileira em torno da questão imigratória (ROTTA et.al, 2019). Trata-se de um deslocamento 

nas políticas e retórica migratória brasileira que não é isolado, pois se enquadra num 

movimento regional de consolidação de políticas excludentes e criminalizadoras da imigração 

nos anos recentes, a partir do “giro punitivo” (DOMENECH, 2017) e da ascensão ao poder de 

partidos e governos de direita por parte de Estados da região, como aconteceu no Brasil a 

partir de 2019.  

Cuba vinha se introduzindo progressivamente nessa tendência de aumento da 

mobilidade profissional na medida em que os fluxos emigratórios ganharam maior 

circularidade com a reforma migratória de 2012 e, consequentemente, a flexibilização das 

figuras e políticas de controle migratório estabelecidas pela legislação cubana64.  

Os movimentos migratórios, enquanto sistemas de práticas e experiências sociais de 

caráter histórico respondem a essa normatividade política, econômica e epistemológica. 

Conforme lembra Herrera (2005) a partir de uma leitura de Bourdieu e Wacquant (2001) a 

mobilidade migratória é “produto e expressão de uma relação histórica internacional de 

dominação material e simbólica [...] que é corporificada nas trajetórias, práticas e experiências 

das pessoas migrantes” (HERRERA, 2005, p.86). Tais formas de dominação também 

 
63 Ver: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2020-ex69.pdf. Último acesso em: 05 jun. 2021.  
64 Mesmo após a reforma migratória impulsada em 2012, as autoridades migratórias cubanas optaram por manter 

a figura legal de “saída definitiva” na Lei de Migração vigente. Autores como Correa (2013) indicam que a 

imutabilidade dessa figura constitui em si própria uma negação da ideia de mobilidade como direito humano 

universal. 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2020-ex69.pdf
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ordenam os fluxos informacionais que, capitalizados pelos centros econômicos globais, não 

podem ser desvinculados da análise das mobilidades humanas na atualidade. A literatura dos 

estudos migratórios tem procurado explorar cada vez mais essa relação entre migração e 

cultura digital (PORTES, 2004; MATSAGANIS et. al, 2011; GEORGIOU; 2018; RETIS, 

2018). No trabalho de Retis (2015) é explorada a centralidade das tecnologias da informação e 

da comunicação na constituição e manutenção de redes sociais pelas populações migrantes da 

América Latina, que são enquadradas pela autora como “imigrantes digitais”. A partir da 

premissa que considera as experiências transnacionais enquanto vivências de espaços mais do 

que lugares, Retis (2015) indica que, em contextos diaspóricos, são produzidas experiências 

midiáticas que ressignificam a cotidianidade dos migrantes na medida em que práticas e 

dispositivos comunicacionais dos países de origem e acolhimento são distribuídos e 

consumidos pelos migrantes. Matsaganis et. al (2011) apontam  

Por outro lado, em trabalho sobre a reconfiguração das experiências midiáticas dos 

cubanos a partir da diversificação do ecossistema midiático na ilha, Celecia (2019) aponta que 

a exposição frequente dos cubanos na ilha aos bens e serviços do mundo capitalista, 

dinamizada não apenas pela reforma migratória que aumentou a mobilidade da população, 

senão também pelo acesso cada vez maior as tecnologias da informação e da comunicação, 

passou a gerar “expectativas de consumo material, mas também de informação e 

entretenimento que as mídias estatais não fornecem” (CELECIA, 2019, p.75). Com isso, a 

mobilidade dos cubanos e a constituição e fortalecimento de redes transnacionais a partir do 

uso das mídias digitais vem criando dinâmicas comunicacionais que tensionam a ideia de 

fronteira, no plano simbólico, entre sociedade de origem e acolhimento.  

No cenário reconfigurado das rotas migratórias de cubanos para o Brasil, marcadas 

num primeiro momento pela mobilidade que a seletividade migratória brasileira produziu, 

enquadram-se as trajetórias de deslocamento dos participantes desta pesquisa. Desse modo, no 

próximo capítulo descrevo brevemente como essas trajetórias se deram para eles e parto para 

a descrição de como os campos de análise do trabalho foram estruturados com base nos 

preceitos teórico-metodológicos da etnografia na cultura digital.  
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Capítulo II. Rotas metodológicas para uma etnografia sobre cubanos no Brasil nas 

mídias digitais 

Enquadradas no campo dos estudos qualitativos na internet, metodologias que se 

debruçam sobre o uso da etnografia para o estudo de fenômenos sociais que ocorrem no 

universo online vêm ganhando legitimidade à medida em que os pesquisadores têm procurado 

acessar os diversos espaços da web a partir de olhares disciplinares diversificados.  

Desde os anos 90 do século XX, estudiosos de diferentes áreas da Sociologia, a 

Comunicação e a Antropologia começaram a discutir a relevância da internet enquanto local e 

instrumento de pesquisa (BUCHANAN e ESS, 2008). Para além do enquadramento analítico 

disciplinar que a estrutura, o desenvolvimento de etnografias na internet evidencia o crescente 

interesse pela análise do comportamento humano e a produção de sentido nessas ambiências, 

indicando uma perspectiva relacional entre as plataformas e os processos de produção de 

sentido, tanto individuais quanto coletivos (MILLER e SLATER, 2000; MARKHAM e 

BAYM, 2009; HINE, 2010). Alguns destes trabalhos apresentam um movimento analítico 

progressivo em torno de objetos específicos, explorando as potencialidades lançadas por 

diversos suportes midiáticos na internet para construir sociabilidades e narratividades.   

No presente capítulo alinho algumas reflexões pessoais nutridas pelo meu trabalho 

empírico com cubanos no Brasil à visão dos autores supracitados, conjugando a compreensão 

da etnografia enquanto método, por um lado, e estilo de escrita, por outro, que se revela fértil 

na análise e descrição de manifestações da vivência transnacional (GUARNIZO, 2004) 

produzidas por sujeitos migrantes nas mídias digitais “no seu próprio tempo e espaço” 

(BURAWOY et al., 2000, p. 4), explorando essa vivência na dimensão dos relatos e formas 

de interação.  

Cada um dos trabalhos anteriores serve como base referencial no entendimento das 

formas de elaborar desenhos metodológicos etnográficos num campo social que está 

intimamente conectado aos modos offline de ser e estar no mundo, não sendo possível pensar 

esses dois campos de forma dicotômica ou oposicional. O esforço analítico desenvolvido 

neste capítulo acolhe a visão de autores como Miller e Slater (2000) e Hine (2010), que olham 

para a internet como espaço integrado à vida cotidiana; assim como interpela as considerações 

de Polivanov (2014), que propõe olhar para as escritas de si produzidas na internet como 

processos performáticos autorreflexivos que configuram sentido individual e coletivamente 

em relação com a alteridade, desse modo produzindo especificidades enunciativas nesses 

suportes midiáticos.  
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A internet constitui um fator central no estudo da dimensão discursiva e interacional 

da experiência migratória dos participantes. Ela se apresenta, também, como o local em que o 

trabalho de campo toma forma e fornece, em paralelo, as ferramentas necessárias para a 

produção de dados e interação com os participantes. Deste modo, no que diz respeito às 

análises aqui levantadas, e alinhada ao entendimento de Fragoso et. al (2011) e Markham e 

Buchanan (2012), compreendo e encaro a internet enquanto (1) objeto/fenômeno social, (2) 

campo e (3) instrumento de pesquisa.  

A abordagem etnográfica possibilita o estudo de expressões sociocomunicacionais de 

grupos de imigrantes na medida em que permite um recorte de dados e desenho metodológico 

preocupados com a compreensão dos sentidos atribuídos pelos participantes a esses “gestos”, 

a partir do que eles próprios têm a dizer. Consequentemente, buscando respeitar essa 

centralidade da perspectiva dos sujeitos e suas formas de elaborar narrativas nas mídias 

digitais, optei por combinar as entrevistas semiestruturadas com a observação e 

monitoramento em campo, sendo estes últimos os recursos metodológicos que se mostraram 

predominantes durante todo o trabalho de campo.  

As entrevistas serviram como ferramenta tão importante quanto a observação na 

medida em que foram capazes de trazer esclarecimentos em torno de expressões elaboradas 

pelos participantes, que se mostravam menos nítidas na minha compreensão e, ao mesmo 

tempo, me inquietavam. Ao mesmo tempo, as entrevistas constituíram uma fonte de 

interlocução essencial para a pesquisa, me permitindo refletir sobre as questões analíticas 

norteadoras do trabalho e, ao mesmo tempo, sugerindo novos caminhos analíticos derivados 

desse diálogo com os participantes.  

Muitas foram conduzidas a partir de postagens observadas no Whatsapp e no 

Facebook em certas ocasiões que acionavam “gatilhos analíticos”, indicando caminhos 

possíveis a serem explorados. Buscou-se, assim, trazer os relatos dos participantes para o 

texto final do trabalho e nutrir reflexões a partir do observado em campo.  Foram realizadas 

utilizando diversos formatos, recursos e temporalidades, e essas variações responderam 

diretamente às preferências comunicacionais dos usuários, conforme será mais detalhado 

abaixo. Entretanto, pontuo que as entrevistas semiestruturadas não foram a única fonte de 

interlocução com os participantes da pesquisa. Minha proximidade com a maioria me permitia 

a flexibilidade de realizar contatos frequentes que ajudaram a esclarecer intencionalidades e 

sentidos por trás de postagens pontuais que chamaram minha atenção durante o percurso 

investigativo, e que as vezes acionavam questões que eu não necessariamente tinha incluído 
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no roteiro das entrevistas semiestruturadas. Essas interlocuções assistiram durante todo o 

trabalho de campo e tributaram aos eixos de análise definidos.  

Assim, realizei uma entrevista presencial e várias interlocuções nesse mesmo formato, 

em especial com a participante Rebecca, com a qual compartilho uma relação bastante 

próxima, mas destaco que, por diversas razões dentre as que posso elencar: a) a 

impossibilidade de agendar um encontro, b) a mobilidade interna dos participantes, c) a 

liberdade dada aos participantes para que respondessem no formato com o qual se sentiam 

mais confortáveis e d) a não consideração da minha parte de que seria necessário para a 

pesquisa que esses encontros ocorressem de maneira presencial, a maioria das entrevistas foi 

realizada usando as mídias digitais propriamente ditas. O fato de que a maioria das entrevistas 

tenha sido realizada através da mediação tecnológica também permitiu fazer inferências 

complementares sobre os modos como os participantes usam os dispositivos sociotécnicos a 

partir das textualidades imbuídas nessas interações. Vale pontuar também que, por questões 

de praticidade e tempo, muitos participantes optaram por ser entrevistados de forma 

assíncrona usando o chat do Whatsapp ou o Messenger, do Facebook como veículo para me 

encaminhar as respostas, através de documentos no Word ou mensagens diretas na 

plataforma. Já outros como a participante Adriana se dispuseram desde o primeiro momento a 

conversar de forma síncrona e a partir disso realizamos nossa primeira entrevista via ligação. 

A ideia de nos encontrarmos presencialmente foi descartada pois quando entramos em contato 

pela primeira vez o Brasil já se encontrava numa situação sanitária delicada devido à 

pandemia da COVID-19.  

Assim, não só com Adriana, mas com muitos dos participantes, a pandemia da 

COVID-19 restringiu os contatos feitos nessa etapa do trabalho de campo às plataformas 

Facebook, Whatsapp e Gmail, que foram suportes essenciais para dar continuidade às trocas 

com os participantes, em especial nas etapas finais de trabalho de campo. Em paralelo, cinco 

participantes responderam a um questionário elaborado por mim e disponibilizado para eles 

na plataforma Google Forms, em 2019,65 que não considero como equivalente às entrevistas, 

porém algumas das respostas que recebi através dele endossaram reflexões e orientaram 

percursos analíticos que depois considerei para as entrevistas realizadas após essa data.  

 
65 O questionário foi elaborado na plataforma Google Forms e disponibilizado no grupo “Cuban@s-UFF”, num 

momento da trajetória de pesquisa em que a seleção dos participantes ainda não tinha finalizado. Desse modo, o 

questionário, e sua veiculação no grupo, serviram tanto como forma de identificar possíveis interlocutores de 

interesse nesse ambiente, quanto como ferramenta complementar para elaborar a descrição densa do perfil de 

cada participante, em especial daqueles não tão próximos a mim e com cujas trajetórias migratórias eu não tinha 

familiaridade. Com posterioridade, muitas das perguntas incluídas foram acrescentadas ao guia semiestruturado 

das entrevistas.  
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Conforme apontei anteriormente, a observação e o monitoramento se mostraram uma 

prática mais sistemática ao longo da pesquisa que as próprias entrevistas, às quais recorri em 

momentos pontuais em que a observação não satisfazia o suficiente minhas inquietações 

analíticas. Isto responde, em parte, a que meu interesse principal se fundamentava no estudo 

das formas narrativas elaboradas por cubanos inseridos numa experiência migratória no Brasil 

em ambientes onde eles elaboravam suas sociabilidades de maneira natural nas mídias digitais 

e, portanto, o monitoramento se mostrava eficiente e suficiente na maioria das vezes. No 

entanto, no caso dos participantes que se mostravam menos ativos nas ambiências observadas, 

as entrevistas foram fundamentais para entender inclusive os motivos que os levavam a ser 

mais moderados ou as vezes se silenciarem nessas ambiências.  

De igual modo, a observação e monitoramento foram feitos considerando de maneira 

simultânea dois tipos de ambientes de sociabilidade nas mídias digitais: grupos e perfis 

pessoais. Analisei dois grupos de cubanos no Brasil na plataforma Whatsapp, um no 

Facebook e uma página nessa plataforma: o grupo mencionado no Facebook foi “53-55”; os 

grupos que tiveram conversações analisadas no Whatsapp foram “Cuban@s-UFF” e 

“Cubanos en Brasil” e, por fim, compôs o corpus da pesquisa a página no Facebook 

“Conectando Cubanos”, que apesar de não se alinhar às caraterísticas interacionais do restante 

de ambiências coletivas, lançou questionamentos interessantes em torno dos associativismos 

espontâneos e redes de empreendedorismo dos cubaleiros no Brasil, razão pela qual 

considerou-se para esta análise. Todas as ambiências serão descritas abaixo.  

Trabalhei em paralelo com as narrativas elaboradas em perfis individuais no Facebook 

de 15 cubanos residentes em Niterói, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Blumenau,66 

assim como com as falas desses participantes que foram veiculadas naquelas ambiências 

midiáticas coletivas que fizeram parte do campo de pesquisa e que alguns deles integram, e 

com interlocuções derivadas de entrevistas e conversas com eles, conforme explica-se em 

tabela de elaboração própria abaixo. Já que alguns participantes coincidiam em alguns destes 

espaços considerados para a observação, pude identificar diferenças nas formas de construir 

relatos e sociabilidades em cada plataforma, evidenciando a natureza autorreflexiva e 

 
66 Vale destacar que alguns desses participantes se movimentaram internamente entre cidades do Brasil durante o 

tempo de elaboração da pesquisa, assim como uma parte deles deixou o Brasil para se trasladar a outros países. 

Isso certamente comprometeu a possibilidade de realizar entrevistas presenciais com eles. Contudo, optei por 

manter o monitoramento dos perfis desses migrantes que não estão mais no Brasil, assim como os depoimentos 

já cedidos antes da segunda mobilidade, em primeiro lugar porque pude constatar que eles continuavam 

postando em português e se mantiveram ativos nos debates gerados em ambiências coletivas da comunidade 

cubana no Brasil, além de que suas postagens continuavam indicando um direcionamento discursivo para esse 

circuito. 
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criteriosa da performance de si (POLIVANOV, 2014) elaborada para cada ambiência. Pontuo, 

ainda, que a totalidade dos sujeitos considerados participantes da pesquisa me autorizaram a 

usar falas deles/delas, assim como prints tomados dos seus perfis individuais, no trabalho. 

Esses registros de consentimento estão em forma de prints de conversas individuais minhas 

com eles e mediante um termo de consentimento que foi anexado ao trabalho. O documento 

assinado por cada participante entrevistado/a não foi anexado ao material para evitar a 

exposição deles e a revelação das suas identidades.  

Até o momento da qualificação de Doutorado, em 2019, cubanos com os quais eu 

tinha contato através do grupo “Cuban@s-UFF”, do qual faço parte desde 2015, eram maioria 

no estudo. Contudo, no intuito por diversificar o perfil dos participantes, me mantive 

monitorando sujeitos que se enquadrassem no meu recorte até conseguir ampliar, o grupo de 

interlocutores. No intervalo de tempo entre a qualificação e 2020, momento em que o 

monitoramento de novos participantes foi encerrado, entrei em contato com 11 cubanos no 

Brasil através das minhas redes de contato pessoais e tive retorno positivo de nove, dos quais 

dois, apesar de haver aceitado participar da pesquisa, não me deram entrevistas e uma me 

notificou posteriormente que havia emigrado ao Chile e já não residia no Brasil. Por 

considerar o pouco tempo de incorporação à pesquisa desses três participantes, optei por não 

incluir no corpus do estudo os posts levantados no monitoramento que havia feito dos perfis 

individuais dele/delas. 

Quanto às ferramentas de produção de dados usadas para registrar as falas e práticas 

narrativas online dos participantes, vale destacar que pude realizar 12 entrevistas, devido a 

que três dos participantes não foram contemplados com essa ferramenta porque foi impossível 

conciliar agendas para sua realização. No caso da participante Mônica, mesmo não havendo 

uma negativa explícita a me conceder entrevista devido ao contexto delicado de auge do 

bolsonarismo, tensões diplomáticas do Brasil com Cuba e vulnerabilidade do grupo de 

profissionais da saúde que integravam o Programa “Mais Médicos”, encerrado durante o 

percurso da pesquisa, avento que esse pode ter sido um dos motivos. Os outros dois 

participantes que não tiveram falas registradas em entrevistas foram Yon e Alícia; ambos 

residem atualmente no Canadá.   

É importante pontuar, ainda, o valor que tiveram as conversas informais sustentadas 

com alguns participantes para os encaminhamentos analíticos na pesquisa. Apesar de não 

terem sido conduzidas de forma intencional para servir aos propósitos do estudo, muitas 

conversas pessoais com participantes que eram próximos de mim, revelaram dados e 
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caminhos analíticos importantes que modularam as questões centrais deste trabalho enquanto 

dividíamos um café ou até durante bate-papos privados no Facebook ou Whatsapp.  

Esses insights, sobretudo aqueles obtidos durante o mapeamento inicial, ainda em 

2016, eventualmente transcenderam aquelas conversas e se tornaram gatilhos para 

questionamentos que me fizeram, posteriormente, acessar “locais” específicos procurando 

relatos que contemplassem aquelas inquietações analíticas, assim como garimpar elementos 

de sentido similares em grupos no Whatsapp, ou até elaborar questões que pudessem entrar no 

desenho das entrevistas e me permitissem identificar o entendimento dos participantes sobre 

determinada questão de uma forma mais precisa e cirúrgica, mais próxima da visão deles.  

Os participantes de pesquisa foram, nesse sentido, parte extremamente ativa e criadora 

desta tese, interferindo na reestruturação dos instrumentos de pesquisa67 e até no refinamento 

das categorias analíticas consideradas para instrumentar a observação. Este enquadramento 

metodológico permitiu uma maior flexibilidade no que diz respeito ao entendimento do 

campo e do papel dos participantes numa pesquisa etnográfica. Em “After Method”, um texto 

que propõe uma leitura de certo modo revolucionária do “método” nas Ciências Sociais, Law 

(2004) destaca a necessidade de desconstruir muitos dos padrões científicos nos quais somos 

formados, de modo a “respondermos criativamente ao mundo” (LAW, 2004) que observamos. 

Uma das práticas norteadoras da pesquisa social que o autor propõe reconfigurarmos é a 

crença de que “enquanto cientistas sociais somos detentores de insights especiais que nos 

permitem enxergar além dos outros no que diz respeito da realidade social”68 (LAW, 2004, p. 

9). 

Pelo fato de ter vivenciado experiências políticas comuns com os participantes, em 

muitas ocasiões as trocas com os interlocutores de pesquisa me conduziram a desenvolver 

performances discursivas nem sempre condizentes com meus posicionamentos políticos 

pessoais, apesar de não os negar. Isto repercute também na forma como elaboro meu relato 

sobre estes achados. Isto traz à tona a reflexão de Cavarero (2014) em torno da memória 

pessoal enquanto algo que pode ser construído a partir do “esquecimento, re-elaboração, 

seleção e censura de episódios da história que reconta” (CAVARERO, 2014, p. 36)69. A 

experiência comum prévia ao deslocamento para o Brasil com meus interlocutores favorece a 

 
67 Na maioria das entrevistas recebi dicas e sugestões deles que, mesmo não sendo vozes acadêmicas 

autorizadas, foram muito valiosas para redirecionar algumas perguntas das entrevistas semiestruturadas e 

enriqueceram também a observação realizada em perfis individuais e grupos nas mídias digitais.  
68 “(...) the belief that as social scientists we have special insights that allow us to see further than others into 

certain parts of social reality”, tradução nossa.  
69 “(...) forgetting, re-elaborating, selecting and censuring the episodes of the story that it recounts”, tradução 

nossa.  
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fluidez do diálogo, e inclusive as omissões em torno daqueles fatos dados como conhecidos 

por ambas as partes envolvidas na conversa. No entanto, alguns conflitos aparecem como 

resultado deste estado de coisas na relação de pesquisa e ecoam nos tópicos selecionados por 

mim como relevantes, de acordo com meu repertório social afim a estes sujeitos.   

Apesar de a consciência da divergência política com alguns dos participantes não ter 

limitado a disponibilidade deles/delas com relação à pesquisa, percebi que minha “pró-

atividade” para questionar estes atores sociais sobre determinadas questões diminuiu devido a 

fatores como: o receio de ultrapassar o limite entre meu papel de pesquisadora ou até 

comprometer a continuidade da colaboração dessas pessoas gerar devido a embates políticos. 

Isto ficou especialmente visível quando, por algum motivo, gera-se algum tipo de debate em 

torno de Cuba entre os membros do grupo de Whatsapp em que estou inserida, cuja linha de 

raciocínio não partilho e minha reação automática é a de não participar, nem mesmo como 

lurker70. Ao ser capaz de controlar minha exposição a certo tipo de conteúdo, em mais de uma 

ocasião tenho optado por silenciar conversas ou não entrar no grupo de discussão e isto se 

traduz em perda de interações em tempo real, e em alguns casos, de corpus de pesquisa, 

considerando que muitas mensagens podem ser apagadas pelos usuários e, portanto, isto 

limita o material ao qual terei acesso depois.  

Em 2019 foi iniciada uma polêmica por um dos membros do grupo “Cuban@s-UFF” 

em torno da crise econômica em Cuba e de cujo tom e argumentos, pessoalmente, discordei. 

A autorreflexividade sobre minha responsabilidade com a pesquisa que desenvolvo me 

conduziu a não me manifestar, motivada também por um fator de conveniência dado pelo meu 

interesse de que eles não começassem a me enxergar como um elemento do grupo perante o 

qual não poderiam se expressar livremente. Essas omissões de opiniões pessoais em torno de 

assuntos políticos relacionados com Cuba se tornaram habituais ao longo da pesquisa. Em 

entrevista via ligação através do Whatsapp com a participante Adriana71, optei por me manter 

à margem do debate de alguns tópicos sobre o cenário político cubano, surgidos durante a 

conversa, ao reparar que por dissentir politicamente dela, Adriana poderia se sentir inibida de 

expressar livremente suas ideias e isto poderia, consequentemente, fazer com que ela limitasse 

os dados que potencialmente poderiam ser relevantes para o estudo.  

Por compreender a internet enquanto local onde práticas culturais e sentidos são 

constantemente estruturados e produzidos, a escolha pela etnografia para estudar fluxos 

narrativos de cubanos nas mídias digitais se alinha aos questionamentos norteadores da 

 
70 Quando se trata de conteúdos sensíveis para mim politicamente, tenho optado por silenciar os grupos.  
71 A entrevista foi realizada via ligação a pedido da participante, no dia 18 de agosto de 2020.  
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pesquisa, voltados para a compreensão dos elementos de sentido que acompanham as 

narrativas e sociabilidades transnacionais que migrantes cubanos no Brasil veiculam nas 

mídias digitais. Busco atentar para os contextos locais que incidem na produção desses 

significados, mas, também, para o cenário político e socioeconômico que contorna a 

experiência migratória desses sujeitos, para as interferências que os mecanismos de 

territorialização dos Estados-nação acionam e para a dialética espaço-temporal presente 

nesses suportes.  

Partindo dessa base e me debruçando sobre os desafios metodológicos que essas 

variáveis lançam, julgo relevante tensionar neste capítulo de que modos as etnografias 

configuradas na internet encaram, em primeiro lugar, a delimitação de campos de análise e 

ferramentas de pesquisa adequadas às formas de ser e estar dos sujeitos sociais em espaços 

online. Na segunda seção do capítulo, me dedico a repassar e comentar as interioridades da 

pesquisa etnográfica de insider íntimo (TAYLOR, 2011) na internet, tensionando e 

problematizando meu lugar enquanto pesquisadora imigrante e parte ativa em meio às formas 

narrativas tecidas a nível individual e coletivo pelos membros da comunidade de cubanos no 

Brasil, mas também nas formas de produzir o relato de pesquisa atentando para alguns 

elementos autorreferenciais que tangenciam a escrita científica.  

Quando me propus a conduzir um estudo etnográfico com cubanos no Brasil, focado 

nas práticas sociocomunicacionais desenvolvidas por eles/elas nas mídias digitais, buscava 

sobretudo entender de que formas as narrativas produzidas nesses ambientes adensariam os 

universos transnacionais desses atores e se tornariam, no processo, veículos nas “fraturas” 

semânticas existentes entre esses universos que os relatos interpelam, recriam e subvertem, 

conforme iremos ver mais adiante. Desde essa perspectiva translocal, minhas escolhas 

metodológicas ao longo da pesquisa responderam a necessidades analíticas atentas a, 

primeiramente, usos e apropriações que esses migrantes fazem das mídias digitais e, de igual 

modo, às formas narrativas emergentes nesses espaços, que contribuem para a estruturação de 

relatos sobre a vivência migratória entre Cuba e Brasil e ao mesmo tempo dão continuidade à 

socialização desses imigrantes nos países de origem e acolhimento. Nesse sentido, o desenho 

metodológico resultante foi nutrido fundamentalmente por estudos e experiências anteriores, 

elaborados na internet desde uma perspectiva etnográfica e transnacional (MILLER e 

SLATER, 2000; MILLER, 2014; MILLER e MADIANOU, 2012; MILLER e SINANAN, 

2014; PINK et al., 2016).  

Vale pontuar que, conforme será explorado no capítulo, as escolhas que estruturaram 

meu desenho metodológico, assim como o recorte de quem escolher como potenciais 



72 
 

participantes da pesquisa, como delinear os campos de observação e construir categorias 

analíticas responderam ao meu próprio lugar social de imigrante no Brasil, à proximidade e 

acesso a algumas pessoas e, também, ao lugar de imigrante digital72, elementos a partir dos 

quais muitas inquietações vieram à tona.  

Considerando que a questão norteadora da pesquisa se voltava para a compreensão dos 

modos através dos quais os fluxos narrativos de cubanos no Brasil transitam entre campos 

semânticos e imaginários pautados em duas territorialidades distintas, encontrei nos desenhos 

metodológicos de inspiração etnográfica uma perspectiva atraente para desenvolver a 

abordagem empírica.  

O primeiro desafio veio, então, da necessidade de entender como instrumentar um 

desenho de pesquisa etnográfico a partir de observações topologicamente fixas e ao mesmo 

tempo focalizadas na mobilidade dos participantes nas mídias digitais, que foi evidenciada 

não apenas no fato de eles estarem deslocados, mas também nas formas de relatar essa 

vivência migratória através de expressões fronteiriças (GUPTA e FERGUSON, 1992). Diante 

de uma perspectiva analítica que considerasse esse dinamismo, optei pelo ato epistemológico 

de “seguir” (MARCUS, 1995) os percursos narrativos de cubaleiros nas mídias digitais, que 

me orientou, mais do que para a escolha de locais de observação previamente definidos, para 

um trajeto analítico que me permitisse fluir entre os diversos espaços de sociabilidade e 

sentidos acionados pelos participantes para narrar o deslocamento.  

Eu encontraria os participantes de pesquisa na mesma territorialidade onde eu mesma 

convivia, entraríamos e sairíamos do nosso local de encontro de formas que só a internet 

permite, compartilharíamos recursos similares para nos comunicarmos, as mesmas 

necessidades de adaptação ao dinamismo das interfaces, o uso de emojis e atalhos linguísticos 

para estabelecer algum tipo de diálogo. Eles me observariam tanto quanto eu poderia observá-

los e, inclusive, às vezes seriam eles que por iniciativa própria me apresentariam locais de 

sociabilidade de cubanos no Brasil online que nem eu mesma sabia que existiam73. Esse tipo 

de dinâmica mais espontânea só foi possível pelo fato de eu ser, antes de pesquisadora, 

membro da comunidade, elemento que irei explorar mais adiante.  

 
72 Considero que, apesar de ter tido contato com as mídias digitais, em particular o Facebook, desde 2011, foi ao 

chegar ao Brasil que minha familiaridade com as ferramentas e dispositivos de sociabilidade virtual foi 

amadurecendo, tanto do ponto de vista de usuária comum das plataformas quanto como ferramentas de pesquisa.  

73 Em 2020, uma das participantes que entrou no estudo mais tardiamente me adicionou ao grupo “Cubanos en 

Brasil”, no Whatsapp, de maneira espontânea e sem eu ter solicitado. O critério dela para me adicionar ao grupo 

se baseou fundamentalmente no conhecimento de meu lugar social como imigrante cubana no Brasil.  
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Orientada por natureza particular do “campo” internet, onde os “gestos” 

configuradores de sentido nas práticas sociais, assim como minhas entradas e saídas como 

observadora, estariam ressignificados com relação às formas de se relacionar fora desse 

campo, busquei referências que abordassem a prática etnográfica desde perspectivas menos 

conservadoras no que diz respeito à construção do campo de pesquisa, que considerassem a 

possibilidade de uma natureza multilocalizada e diluída da observação.  

Assim sendo, faremos nossa primeira parada analítica buscando entender como 

delinear o campo de pesquisa na internet seguindo uma perspectiva etnográfica no desenho 

metodológico. Pontuo que as reflexões que irei apresentar se fundamentam em referências de 

trabalhos similares ao estudo aqui proposto e na minha experiência de pesquisa com cubanos 

no Brasil nas mídias digitais.  

 

2.1 Lugar do insider íntimo na pesquisa etnográfica em estudos migratórios 

Desde seu surgimento enquanto abordagem antropológica no século XIX, a prática 

etnográfica experimentou reconfigurações nas suas abordagens, respondendo a uma 

necessidade adaptativa que almejava o ganho de legitimidade científica da prática dentro das 

Ciências Sociais, e também alinhada às tendências que marcaram a prática da pesquisa social 

em épocas distintas. Até os anos 80 do século XX, a prática etnográfica esteve fortemente 

marcada pelo positivismo e o naturalismo nas Ciências Sociais (HAMMERSLEY e 

ATKINSON, 2007). Segundo a genealogia histórica da etnografia traçada pelos autores, nos 

anos 80 o apelo político ganha força dentro da prática etnográfica, em especial derivado de 

preocupações em torno do método vindas dos estudos feministas e pós-estruturalistas que 

usavam a etnografia como marco epistemológico.  

A inquietação com uma prática científica mais preocupada com a “factualidade”, 

herdada do positivismo, do que com seu caráter político e socialmente situado, permitiu uma 

virada importante nos estudos etnográficos que tirou a/ao pesquisador/a do seu lugar 

“marginal” (HAMMERSLEY e ATKINSON, 2007) e a/o trouxe para o centro da pesquisa, 

delineando seus contornos e tornando-o/a sujeito socialmente situado/a e reflexivo dentro e a 

respeito dela.  

Ainda que a observação distanciada seja um recurso / tentativa válido/a na produção 

de “descrições densas” (GEERTZ, 1978) sobre coletivos e fenômenos sociais, essa virada foi 

importante justamente por ter permitido um maior entendimento dos pesquisadores como 

partes atuantes, afetadas e afetantes na relação de pesquisa. Em prólogo à edição em espanhol 
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do livro “Retóricas da Antropologia”, Viana (1991) já tensionava essa questão do 

gerenciamento da subjetividade etnógrafos quando discute a respeito da escrita etnográfica:  

O grande paradoxo da etnografia é que a autoridade científica vem dada pela 

experiência subjetiva (esse trabalho de campo tão mitificado) e, apesar disso, 

durante anos, o antropólogo tem sentido a necessidade de relegar tudo o que tivesse 

“cheiro de pessoal” aos anedotários e memórias marginais (VIANA, 1991, p. 13).  

O autor destaca que o máximo de crédito que os relatos mais “subjetivos” ganhavam 

na produção acadêmica daqueles etnógrafos era sua conversão em subgêneros no marco do 

discurso científico e da produção do antropólogo como um todo, na forma de prólogos ou 

diários íntimos, nunca sendo associados ao relato etnográfico principal. De um tempo para cá, 

o campo das etnografias tem aberto espaço para práticas inovadoras no que diz respeito às 

formas de fazer e também de “devolver” os relatos para a comunidade científica. Não é por 

acaso que é cada vez mais comum o uso da primeira pessoa em relatos etnográficos e de 

abordagem qualitativa num sentido mais amplo (TAYLOR, 2011); assim como o uso de 

termos coloquiais que sugerem, sem nenhum tipo de maquiagem, o envolvimento afetivo do/a 

pesquisador/a com os/as participantes de pesquisa.  

Menções ao lugar de fala do pesquisador enquanto um agente “contaminante” em 

campo, para além de um mero observador, são também um sintoma da virada de paradigmas 

em torno da etiqueta do etnógrafo e seu manual de boas maneiras. Collins e Gallinat (2010) 

grifam a importância de discutir sobre a aparição cada vez mais intensa do etnógrafo na 

própria produção acadêmica. Eles destacam que a consciência de si que o antropólogo vem 

experimentando depois da grande virada de paradigmas da área — a partir da década de 1970 

aproximadamente —, tem “reestruturado radicalmente a forma das suas etnografias” 

(COLLINS e GALLINAT, 2010, p. 4). Esta dita virada estaria associada, segundo eles, à 

perda de convenções textuais e ao ganho de outros modos de produzir conhecimento na 

Antropologia, dentre os quais se destacam a reflexividade, a capacidade crítica, o crescente 

interesse na textualidade do campo antropológico, e a possibilidade de fazer pesquisas de 

casa, por exemplo.  

O segundo ponto importante que, segundo os autores, marcou um “antes e depois” no 

fazer etnográfico, foi começar a assumir o produto etnográfico enquanto texto em si próprio, 

com uma vida narrativa para além de seu vínculo com a comunidade científica. 

A ideia aqui seria apontar uma transição das discussões em torno da “cientificidade” 

do método para a qualidade do texto em si enquanto fruto das reflexões internas do 

pesquisador sobre seu objeto. Em outras palavras, se antes o grande dilema da área era avaliar 

a legitimidade do método etnográfico, assim como sua eficiência, a virada de paradigmas 
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permitiu transpor o foco para o relato produzido. Para além de começarem a ser avaliados 

aspectos considerados mais “técnicos” da produção textual dos etnógrafos, como os recursos 

retóricos colocados em ação para dar forma ao mesmo, dentre outros, houve um destaque que 

considero especialmente relevante para validar as pesquisas desta natureza: entender cada 

relato etnográfico enquanto uma produção sui generis (COLLINS e GALINAT, 2010), 

sempre diferenciada, que é fruto da intervenção subjetiva do pesquisador enquanto sujeito 

socialmente situado.  

Considerando que esse agenciamento do pesquisador afeta desde a delimitação de 

categorias analíticas em detrimento de outras, até o desenho metodológico e o relato final, 

cada relato etnográfico carrega diferenciações importantes entre si, dadas não apenas pela 

situacionalidade do objeto, mas também atreladas à formatação dos textos, à linguagem 

utilizada, dentre outros elementos que fazem do relato final um produto único e traçam uma 

correspondência com o próprio objeto que acionam, com códigos, jargões e formas de dizer 

que são fundamentais para a desmontagem de algumas práticas culturais, cujo uso é também, 

ao meu modo de ver, um posicionamento político, uma forma de dar visibilidade e grifar 

elementos culturais relevantes.  

Seja no plano da sociabilidade offline ou online, quando falamos em estudos 

etnográficos, o relato ganha centralidade, tanto como desdobramento de traços identitários e 

formas de se relacionar de determinados coletivos, quanto como resultado e produto final da 

imersão em campo. A forma de relatar é tão importante para a etnografia quanto a descrição e 

instrumentação dos recursos metodológicos na pesquisa, pois é através das narrativas e a 

demarcação contextual do lugar dos pesquisadores perante seus objetos que será possível 

tornar inteligível à comunidade científica e à comunidade estudada o relato final. Além de 

uma questão estilística, entender e esclarecer o lugar a partir do qual nos posicionamos 

enquanto pesquisadores responde a uma orientação ética (MARKHAM e BUCHANAN, 

2012), sobretudo quando falamos de etnografias produzidas na internet. 

Alguns autores (FRAGOSO et.al, 2011; POLIVANOV, 2014) concordam que haveria 

dois tipos ou lugares fundamentais de etnógrafos (não necessariamente estanques), 

classificados em correspondência com seu grau de inserção na pesquisa enquanto 

pesquisadores lurkers ou insiders. O primeiro diz respeito àquele observador que circula pelos 

cenários online que lhe interessa mapear, sem interagir diretamente com seu objeto de análise. 

O lurker levanta dados, anota, observa, porém, essa observação não o conduz necessariamente 

à condição de participante efetivo daquelas dinâmicas que constituem seu objeto de pesquisa, 

diferentemente do insider, que “compromete a narrativa etnográfica com a inserção de 
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elementos autobiográficos e seu pré-conhecimento e/ou participação da cultura observada” 

(AMARAL, 2010, p. 131). Já Hodkinson (2005) entende a pesquisa de insider: “como forma 

de designar situações etnográficas caracterizadas por níveis significativos de proximidade 

inicial entre pesquisador e pesquisado” (HODKINSON, 2005, p. 3).  

Segundo Kusow (2003) se tornar insider no contexto da pesquisa é situacional. O que 

faz um/a pesquisador/a se encaixar em alguma destas denominações em detrimento da outra 

depende fundamentalmente do critério identitário — raça, gênero, nacionalidade etc. — que 

será tomado em consideração — tanto pelo próprio pesquisador quanto por colegas ou 

participantes de pesquisa — para avaliar esse suposto pertencimento a determinado grupo. O 

estudo do autor supracitado com membros da comunidade somali no Canadá mostrou como o 

fato de fazer pesquisa com esse grupo diaspórico — do qual ele mesmo era parte — o tornou 

rapidamente um “insider suspeito” para seus participantes (KUSOW, 2003, p. 594). O 

argumento acionado por Kusow (2003) aponta para um entendimento do senso de 

pertencimento do pesquisador como resultado da interação do mesmo com seus informantes, 

por um lado, e o contexto sociopolítico no qual a relação toma forma, por outro. Tendo isto 

como base, podemos dizer que, além desses fatores, é possível para o/a pesquisador/a se 

tornar insider tanto para si próprio quanto para os outros com que se relaciona no contexto da 

pesquisa, uma vez que o objeto da mesma seja convergente com algum critério identitário que 

conforma seu ser social: gênero, raça, profissão, dentre outros. 

Já no âmbito da internet, em “Autonetnografia e inserção online: o papel do 

pesquisador-insider nas práticas comunicacionais das subculturas da Web”, Amaral (2009) 

desvenda como o fato de ser uma mulher inserida na subcultura punk afetou seu processo de 

pesquisa dentro desta cena, dominada tradicionalmente por homens. Alinhado a este debate, 

Eriksson (2010) elenca as interioridades da autoetnografia em casos em que o objeto do 

pesquisador é tangencial a vivências e experiências pessoais. Ele distingue este 

desdobramento enquanto a complexa tarefa de pesquisar a “si próprio”, quando coloca: “Ao 

fazer autoetnografia, eu me volto para mim mesmo e procuro me observar desempenhando 

um papel específico” (ERIKSSON, 2010, p. 92).  

Ainda que relatar as interseções entre a/o pesquisador/a, e o lugar social dos 

participantes siga parecendo controverso, considero isso um passo fundamental para a 

elaboração de um relato de campo genuíno e atento à dimensão política e ética de toda 

pesquisa qualitativa, mas, especialmente, atento ao fato de que todas as decisões que tomamos 

em campo, inclusive os “objetos” de pesquisa que escolhemos, os métodos que 
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instrumentamos e até as formas de abordagem respondem ao que Markham (2009) muito 

claramente sinalizou como “racionalidades situadas” (MARKHAM, 2009, p.134).  

Em processos de pesquisa que são de alguma forma autorreferenciais se entender 

como parte da pesquisa vai além de apenas elencar elementos em comum com nossos 

participantes ou afinidades intelectuais ou de gosto com o objeto escolhido. Inclui também 

situarmos nosso lugar epistemológico no relato, de modo a reconhecer os elementos 

biográficos que podem interferir nos axiomas que propomos como parte da análise do nosso 

objeto. 

Por estas razões, e por considerar as “etnografias de si” um método válido na pesquisa 

qualitativa, defendo a legitimidade e inclusive a relevância de aplicar esta metodologia no 

caso particular que me interessa analisar. Acredito que o fato de ser cubana e imigrante me 

permitiu acessar conversas, grupos restritos, interações e depoimentos nas mídias digitais que 

outsiders não acessariam. Não é meu intuito, contudo, defender as vantagens deste “lugar” de 

pesquisa sem considerar os desafios e efeitos colaterais que ser insider abrange. 

O conceito de autonetnografia (AMARAL, 2009) aparece na literatura dos estudos da 

internet como tentativa de problematizar inquietações de etnógrafos em torno das suas 

agências em campo. Para Amaral (2009) ela é compreendida: 

como uma ferramenta reflexiva que possibilita discutir os múltiplos papéis do 

pesquisador e de suas proximidades, subjetividades e sensibilidades na medida em 

que se constitui como fator de interferência nos resultados e no próprio objeto 

pesquisado (AMARAL, 2009, p. 15).  

 

Um debate alinhado é destacado por Reda (2007) em artigo sobre autoetnografia. Em 

um dos tópicos de análise, a autora destrincha a relação entre os termos autobiografia e 

autoetnografia, a partir de relatos de etnógrafos que refletem não apenas uma escolha singular 

no que diz respeito à forma do discurso — o uso da primeira pessoa —, mas também uma 

curiosa necessidade de justificar esse caminho reflexivo voltado para a experiência pessoal. A 

partir da crítica a alguns autores que entendem a autobiografia enquanto uma empreitada tanto 

quanto mais “emotiva” e consequentemente menos rigorosa, cientificamente falando, do que a 

autoetnografia, Reda (2007) traz para o jogo o questionamento sobre o quanto de 

problemático existe em colocar a si próprio não apenas como agente dentro do coletivo que se 

estuda, mas também como um dado vivo. O perigo da autoindulgência apareceria então como 

uma das principais ameaças à integridade científica da autoetnografia. Assumirmos a 

autonetnografia, ou autoetnografia implica um compromisso de grande responsabilidade, pois 

pesquisadores inseridos neste entrelugar metodológico deparam-se com a difícil tarefa de 

tecer um relato capaz de trazer com precisão os fenômenos que mapeia, porém, sempre 
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“contaminados” pelo próprio exercício autorreflexivo, pelos próprios preconceitos, receios, 

autocensuras e insights de quem vive também a realidade que analisa e que, portanto, correm 

o risco de serem confundidos com o que o campo revela enquanto dado.  

Ao fazer parte das cenas que pesquisa, o/a insider habita invariavelmente um território 

reflexivo onde convergem insights originados a partir de trocas com os participantes e 

reflexões próprias sobre o objeto de análise que podem apagar, no plano analítico, as linhas 

divisórias entre o sentido dos relatos dos participantes e as opiniões pessoais que ele/ela 

possui sobre tópicos que, por ser insider, lhe são familiares.  

Essa interseção faz com que distinguir um de outro, na prática, se torne complexo, 

muito mais quando quem provê a matéria prima para as reflexões pertence ao círculo social 

mais próximo do pesquisador: amigos, familiares etc., com os que se têm alguma afinidade 

discursiva e com relação aos quais detectar limites de opinião pode não ser tão óbvio.  

A especificidade de ser insider numa pesquisa etnográfica está no fato de o/a 

pesquisador/a se tornar, invariavelmente, interpelar a si próprio e seu conhecimento sobre a 

cena que estuda como partes ativas do campo. Se entendemos que a dificuldade de acessar a 

encontros, rituais mais íntimos, dentre outros ambientes de encenação da sociabilidade, como 

vimos antes, acaba repercutindo de forma direta na precisão e qualidade dos resultados 

obtidos em pesquisas desta natureza, partindo do entendimento de Hodkinson (2005), a 

proximidade acaba se tornando um elemento chave para garantir o status de insider ou 

inclusive a simples presença em campo.  

Em alguns casos, este distanciamento pode significar o cerceamento radical do 

pesquisador à realidade que lhe interessa mapear, dependendo do assunto da pesquisa e até 

das políticas de visibilização/ocultamento dos membros de comunidades envolvidas nela, 

conforme aponta (AMARAL, 2009) ao expressar a dificuldade de acessar a coletivos dos que 

nos mostramos distantes a partir de critérios como classe, gênero, raça etc. A dificuldade de 

acessar encontros, rituais mais íntimos, dentre outros ambientes de encenação da sociabilidade 

acaba repercutindo de forma direta na precisão e qualidade dos resultados obtidos em 

pesquisas desta natureza, ou mesmo na possibilidade de sequer iniciá-los. Este distanciamento 

pode inclusive significar o banimento do pesquisador da realidade que lhe interessa mapear, 

dependendo do assunto da pesquisa e até das políticas de visibilização/ocultamento das pautas 

mobilizadas por potenciais sujeitos de pesquisa.  

Retomando o debate proposto por Hodkinson (2005), esta transição contextual do/a 

pesquisador/a para a condição de insider ou não também depende do tipo de grupo no qual 

pretende se assumir — ou o grupo assumi-lo/a — enquanto membro. A consciência coletiva à 
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qual os participantes chegam através de um pensamento unânime e não formal sobre o que é 

um insider, segundo Hodkinson (2005) é mais forte no caso de coletivos marginalizados em 

torno de fatores como sua classe social, etnicidade, sexualidade, gênero ou todos ao mesmo 

tempo em perspectiva interseccional; enquanto para outros agrupamentos cujas caraterísticas 

distintivas são maioritariamente “eletivas” esse senso de pertencimento é muito mais fraco 

que seu senso de distinção.  

Mas existe um tipo específico de insider que revela características, e 

consequentemente desafios, diferenciados a respeito de seu lugar epistemológico na pesquisa: 

o insider íntimo, termo cunhado por Taylor (2011) para descrever situações em que o/a 

pesquisador/a está trabalhando, no nível mais profundo, dentro do seu próprio “quintal”; isto 

é, um espaço cultural contemporâneo com o qual o pesquisador tem contato regular e em 

progresso; onde as relações pessoais do pesquisador estão profundamente embebidas no 

campo; onde suas interações cotidianas e performances de identidade são visíveis; onde o 

pesquisador tem sido e permanece sendo um ator social dentro do campo e, assim, torna-se 

um sujeito engajado no processo de auto interpretação em algum nível; e onde lhe é permitido 

o acesso a conhecimento histórico não documentado sobre as pessoas e os fenômenos 

culturais que estuda (TAYLOR, 2011, p. 5).  

Taylor (2011) tensiona quão legítimos ou não podem chegar a ser métodos não tão 

convencionais acionados pelos etnógrafos para levantar dados, defendendo que a intimidade 

do pesquisador com seus participantes de pesquisa pode ser usada pelo primeiro em seu favor. 

Nesse sentido, Browne (2003) se alinha ao debate quando valida a possibilidade de levarmos 

as pesquisas para o contexto das nossas relações pessoais, tensionando posicionamentos mais 

conservadores a esse respeito.  

Uma das autoras que vem debatendo a centralidade da vivência pessoal nos gêneros 

discursivos contemporâneos, incluindo neles a pesquisa social, é Leonor Arfuch (2010). Ao 

responder à pergunta de como estaria composto o espaço biográfico hoje, Arfuch (2010) 

aponta que: “há um indubitável retorno do autor, que inclui não somente uma ânsia de 

detalhes da sua vida, mas os bastidores de sua criação” (ARFUCH, 2010, p. 60). Diante de tal 

cenário, o foco nas subjetividades e nas histórias de vida que a pesquisa social toma 

emprestados dos gêneros biográficos, veio a se tornar problemático para diversas disciplinas 

científicas, que até hoje lutam por legitimar seus procedimentos de coleta em campo 

combatendo esses estigmas associados às Ciências “fracas” derivados do auge das narrativas 

personalistas.   
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Desse modo, percebemos a importância que pesquisadores, e em particular, etnógrafos 

têm outorgado à familiaridade com seus participantes, sendo essa proximidade um fator 

essencial para acessar a cenas mais restritas e inclusive para desvendar as trocas, interações ou 

disputas que talvez não sejam tão explícitas para olhares distanciados.  

Partindo deste senso de proximidade e das doses de reflexividade contidas em 

situações de pesquisa que colocam ao pesquisador numa interseção biográfica com seus 

interlocutores, poderíamos dizer que relatos de pesquisa nascidos destas situações poderiam 

ser considerados manifestações específicas de autonarrativas (BUTLER, 2015). 

Mesmo não falando explicitamente nas relações entre discurso científico e 

autobiografia, Adriana Cavarero (2014) enfatiza os desafios de narrar a si mesmo, em livro 

intitulado “Relating Narratives: Storytelling and selfhood”. A autora fornece no seu trabalho 

pistas para pensarmos algumas conexões, dadas fundamentalmente pelo entendimento de que 

“Os efeitos de uma história de vida, seja qual for o seu formato, sempre consistem numa 

reificação do self que cristaliza a imprevisibilidade do existente” (CAVARERO, 2014, p. 

35)74. Com base nessa ideia e considerando a autobiografia como local de circulação da 

memória, entendo que relatos científicos produzidos a partir de um grau de proximidade 

social/identitário com o objeto de pesquisa acabam sendo fertilizados, apesar de não 

meramente inventados (CAVARERO, 2000), pelo exercício reflexivo em torno de vivências 

interseccionais com os interlocutores; tornando-se, assim, um relato de si.  

Partindo deste posicionamento e com base na trajetória empírica com cubanos nas 

mídias digitais, pontuo que quando o interesse de pesquisa intersecta o campo em que o/a 

pesquisador/a constrói suas relações pessoais, o repertório autobiográfico é indissociável da 

escrita sobre o objeto de estudo, tornando-se um desafio narrativo durante todo o percurso 

investigativo: desde a produção dos dados75 que são considerados relevantes ou não, até a 

forma como as entrevistas com os interlocutores são conduzidas e processadas para construir 

o relato final. Vale pontuar que essa relação de proximidade transcende o vínculo com os 

participantes de pesquisa, e engloba o próprio objeto: a experiência migratória em si; razões 

pelas quais tanto fazer parte da cena/comunidade em que a pesquisa ocorre quanto ter laços de 

proximidade com os interlocutores, age e delimita nossas abordagens em campo. 
 

74 “The effect of a life-story, whatever the form of its tale, always consists in a reification of the self that crystallizes the 

unforeseeability of the existent”, tradução nossa.  

75 Assumindo o caráter ativo da abordagem etnográfica enquanto método de produção de conhecimento 

científico, pondero que a noção de “produção” de dados é mais adequada para descrever a forma como o corpus 

foi enquadrado na pesquisa. Os dados foram “produzidos” na medida em que como pesquisadora minha 

intervenção nos dados foi dada não somente pela escolha intencional dos materiais apresentados mas também na 

forma como foram combinadas diversas fontes de dados de modo a estruturar o corpus todo do texto.  
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Por ser um estudo sobre diáspora cubana no Brasil, grupo em que estou inserida 

também, inevitavelmente alguns dos participantes da pesquisa são colegas com quem me 

relaciono para além do contato estabelecido com fins acadêmicos, o que me situa no lugar de 

insider íntima. Muitos dos sujeitos entrevistados e cujas narrativas no Facebook monitorei são 

amigos próximos, com os quais mantenho laços íntimos de amizade e cuja presença na 

pesquisa se tornou um desafio diariamente.  

Conforme foi relatado anteriormente, uma vez concluído o mapeamento inicial tive 

muitos receios de incluir os relatos que ouvia e lia dessas pessoas na pesquisa, mas na medida 

em que fui me aproximando mais do processo etnográfico, fiquei mais à vontade para lidar 

com a ideia de produzir dados a partir da fala de pessoas que, para além de serem amigos, 

tinham também muito a dizer sobre a experiência migratória de cubanos no Brasil. É 

importante destacar, ainda, que a totalidade dos participantes e relatos que integram o corpus 

da pesquisa são apresentados aqui sob a base do consentimento dos participantes para que os 

dados monitorados fizessem parte do texto final da investigação.  

A interseção entre o papel social de amigos e participantes no mesmo vínculo social 

resulta tanto quanto problemática para o/a pesquisador/a íntimo/a. Apoiando minhas reflexões 

na compreensão do termo insider íntimo enquanto lugar “onde as relações pessoais do 

pesquisador estão profundamente embebidas no campo” (TAYLOR, 2011, p. 547), entendo 

que este status não é apenas dado por partilhar traços identitários ou pertencimento a uma 

mesma comunidade que os participantes; mas por estar envolvidos em uma relação próxima 

independente da relação de pesquisa.  

Em pesquisas dessa natureza, a maturidade metodológica vem dada justamente pela 

proximidade/cumplicidade entre o/a pesquisador/a e os sujeitos de pesquisa, que se tornam 

aliados para a devolução de um relato etnográfico onde ambos têm um papel ativo, e esse 

reconhecimento é essencial. Contudo, não podem ser perdidos de vista os dilemas que entram 

em jogo quando o papel social de amigo, companheiro, ou até parceiro amoroso é combinada 

com a de “analista” num mesmo campo de relações afetivas.  

As pesquisas desenvolvidas na internet trazem algumas especificidades à tona nesse 

sentido. As mídias sociais são ambientes favoráveis para a observação anônima, muito mais 

quando a relação que permite acompanhar a narrativa de determinado usuário está dada. Ser 

“amiga” de alguém no Facebook, por exemplo, permite acessar a informações sobre essa 

pessoa que podem servir de base para reflexões e análises acadêmicas sem que essa pessoa 

seja ciente do meu uso velado da posição de “amiga”. 
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De fato, as observações que realizei na imersão “piloto” que deu origem à pesquisa 

tiveram como base o aproveitamento dessa “vantagem”. No plano pessoal, lembro que, 

quando ainda a pesquisa era apenas um projeto, em 2016, me deparei com esse sentimento de 

estar aproveitando um acesso que me foi facilitado a um grupo no Whatsapp exclusivo para os 

estudantes cubanos da UFF, local onde monitorei relatos que iriam posteriormente endossar 

muito minha discussão acadêmica e desde onde entraria em contato com algumas pessoas 

para as entrevistas. Eram dados fáceis que vieram com uma decisão difícil: declarar, por 

princípios éticos para mim inquestionáveis, a existência da minha pesquisa e solicitar 

permissão para me munir dos relatos ali compartilhados de modo a não reduzir minhas 

análises a simples achismos. Contrastar fontes, informações e triangular dados seriam passos 

essenciais para construir uma reflexão fundamentada. Me identificar como pesquisadora foi 

uma decisão difícil, apesar de necessária, pelo simples fato de entender que tal ato poderia 

interferir na performance de si dos, até então não oficiais, participantes. Ao declararmos nossa 

identidade enquanto pesquisadores, a performance narrativa dos participantes pode se ver 

reconfigurada pela presença de uma colega, que passou de ser apenas isso para se tornar uma 

observadora identificada no grupo.  

Narrativas que antes os sujeitos dirigiam à sua audiência imaginada de “colegas 

cubanos” em mais um grupo do Whatsapp, talvez mudariam, levando em consideração a 

consciência do grupo enquanto um cenário de experimentação e de observação científica, que 

podemos considerar como subversão do intuito inicial do mesmo. Quando notifiquei Rebecca, 

uma das participantes da pesquisa, em 2017, sobre quão interessantes eram para mim, do 

ponto de vista acadêmico, suas narrativas no Facebook, ela, que por ser amiga pessoal já 

conhecia o histórico do meu projeto de pesquisa, respondeu lançando uma risada e em tom de 

brincadeira apontou que se sentia uma “cobaia”. Nesse sentido, dissertando sobre as 

potencialidades do método etnográfico, Hine (2016) destaca que um dos elementos positivos 

de empreender pesquisas desta natureza é a de pensar sobre os efeitos que nossas ações em 

campo potencialmente causariam: “refletir sobre a experiência de ser um usuário e tirar 

vantagem da nossa imersão no campo para refletir sobre o que contém e o que possibilita seus 

movimentos particulares e suas formas de compreensão” (HINE, 2016, p. 22).  

Em outras palavras, a condição de insider possibilita atentar o tempo inteiro para as 

possíveis interferências de fatores externos ou até internos — relacionados à sua própria 

presença em campo — que podem afetar o rumo da nossa pesquisa, a disponibilidade dos 

sujeitos colaboradores, ou inclusive o acesso aos espaços e ferramentas através dos quais a 

observação acontece. O/A etnógrafo/a se torna, então, um estrategista. Para ele/a, a 
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possibilidade de prever a vulnerabilidade do seu método, como coloca Hine (2010), deve ser 

assumida como uma potência e não como um impedimento para continuar aprimorando suas 

táticas de aproximação, ou até mesmo de inserção em determinados espaços que irão trazer 

dados ricos e fundamentais. Estes apontamentos desvendados por Hine (2010) coincidem com 

o argumento de Hodkinson (2005), em artigo sobre as implicações de ser insider em estudos 

sobre culturas juvenis. O autor destaca que o papel de insider pode oferecer potencialmente 

benefícios significativos, mas longe de serem automáticos, a realização de tais vantagens e o 

descuido de uma série de dificuldades igualmente significativas dependem da precaução, 

atenção e reflexividade em curso” (HODKINSON, 2005, p. 3). As três atitudes referidas pelo 

autor caberiam ao/à próprio/a pesquisador/a, que é, segundo ele, o maior responsável pelo 

sucesso da aplicação do método.  

Desse modo, vemos que apesar de haver um reconhecimento das fragilidades que 

carrega consigo ao ser insider na própria pesquisa os trabalhos inspirados nesta metodologia 

não são apenas passíveis de serem bem-sucedidos, mas também trazem para a cena da 

reflexão empírica insights que, à luz de uma relação mais distante e sem histórico nenhum de 

proximidade e confiança, não estariam ao alcance na hierarquia tradicional pesquisador-

pesquisado. Uma das caraterísticas mencionadas por Hodkinson (2005) no seu trabalho ecoa 

também nas reflexões de Taylor (2011) em artigo sobre a pesquisa etnográfica com perfil de 

insider íntimo. A autora enfatiza a necessidade de um posicionamento reflexivo redobrado 

quando se ocupa este lugar tão próximo na própria pesquisa, que contribui com o 

reconhecimento da intertextualidade que faz parte tanto da coleta de dados quanto do processo 

de escrita etnográfica em si.  

Muito além dos desafios, contar uma das tantas histórias de imigrantes cubanos no 

Brasil a partir da voz/lugar de fala de uma insider dessa comunidade, facilitou de alguma 

forma a disposição desses informantes para falar no assunto, meu acesso aos dispositivos 

pelos quais suas narrativas e práticas migratórias circulam e, por fim, meu posicionamento 

interpretativo diante de códigos internos, gírias e outras manifestações narrativas particulares 

ao grupo em questão. De tal modo, acredito, por exemplo, que falar sobre a experiência para 

alguém igualmente imigrante ameniza ou anula o receio de o participante de ser julgado como 

“desertor”76 e contribui para que narrativas mais afetivas sobre o motivo do deslocamento 

venham à tona.  

 
76 Desde as primeiras ondas migratórias significativas na Ilha, a partir de 1960, têm sido construída 

progressivamente uma visão do cubano emigrante enquanto traidor no imaginário coletivo pós-revolucionário da 

Ilha; que rejeitaria, segundo a retórica oficial, a construção de um novo modelo de país a partir do esforço 
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2.2 Sobre os campos digitais e participantes da pesquisa: quem são os cubaleiros e onde 

estão? 

Desde algum tempo autores vêm debatendo de forma consistente a pertinência da 

etnografia para o estudo das formas em que seres humanos “são” e “estão” nos ambientes 

digitais. Uma das primeiras referências com as quais tive contato foi o trabalho do Daniel 

Miller e Don Slater (2000) intitulado The Internet. An ethnographic approach.77 Na leitura 

dialética proposta pelos autores nesse estudo, a internet é descrita enquanto mais uma 

estrutura integrada ao cosmos do tecido social em que hoje desdobramos nosso cotidiano, e 

não um estrato separado de formas offline de construir sociabilidades.  

Miller e Slater (2000) foram pioneiros em sugerir uma compreensão das plataformas 

de sociabilidade da internet enquanto continuidades dos espaços sociais tradicionais “que 

ocorrem dentro de estruturas sociais mundanas e relações que elas podem transformar, mas 

das quais não podem escapar para se fechar num isolamento cyberiano”78 (MILLER e 

SLATER, 2000, p. 5).  

Se as consideramos espaços sociais em si próprias, o movimento analítico de 

compreender essas formas midiáticas presentes na internet enquanto substância de um campo 

de pesquisa se revela mais nítido e lógico para os diversos enquadramentos que preocupam e 

ocupam as Ciências Sociais, em particular a Comunicação. Partindo dessa premissa, o 

entendimento que estou propondo aqui sobre “campo”, alinhado à natureza da internet, 

dialoga também com a perspectiva de Christine Hine (2015) no mesmo fio analítico de Miller 

e Slater (2000), ao compreender a internet como um espaço intimamente integrado as formas 

de ser e estar no mundo, e como um dispositivo midiático fundamental na forma como 

elaboramos nossas identidades individuais e coletivas na contemporaneidade. Hine (2015) 

ainda operacionaliza essa visão relacional entre internet e vida social a partir das três “Es” 

que, na visão da autora, melhor descrevem essa relação: embedded, embodied and everyday 

(incorporada, corporificada e cotidiana, em português). Portanto, seriam justamente essas 

formas de presença da internet no âmbito social que dão conteúdo e integram o corpus a partir 

do qual estruturei a observação e interpretação dos dados.  

 
coletivo e apesar de hoje em dia esse imaginário ter sido flexibilizado — legal e discursivamente — seu peso 

ainda ecoa nas práticas narrativas e sociais de modo geral dos imigrantes. Esse ponto será abordado 

empiricamente na última seção do capítulo III. 
77 “A Internet: Uma abordagem etnográfica”, tradução nossa.   
78 “they happen within mundane social structures and relations that they may transform but that they cannot 

escape into a self-enclosed cyberian apartness”, tradução nossa.  
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Penso na internet, particularmente como uma espacialidade adensada e integrada 

justamente pelos recursos midiáticos e enunciativos disponíveis em cada plataforma, assim 

como dos processos individuais e coletivos de produção de sentido, de modo que quando falo 

em “campo” no contexto da pesquisa estou me referindo a esse repertório enunciativo e social 

que nos compele analiticamente dentro da internet, e não necessariamente a uma certa 

espacialidade no sentido territorial do termo.  

Como lembra boyd (2009), as tecnologias que englobam lógicas de sociabilidade em 

rede reconfiguraram drasticamente toda noção de campo de pesquisa, em particular para os 

etnógrafos, habituados a estudar fenômenos de natureza sociocultural em espaços 

geograficamente situados. Uma vez que a internet e sua cultura hipertextual, como nos lembra 

a autora através de Hine (2009), nos convidou a entender a produção de cultura muito além do 

critério territorial, assim como uma vez superados alguns marcos analíticos pautados na 

espacialidade topológica para instrumentar as pesquisas online, assistimos a uma profusão de 

trabalhos etnográficos na internet mais interessados no mapeamento de conexões e discursos, 

do que em observações restritas aos “locais” onde essas manifestações são originalmente 

observadas.  

Contudo, a discussão sobre a internet enquanto campo de pesquisa e ao mesmo tempo 

fenômeno social engloba logicamente uma perspectiva espacial do que entendemos por 

“campo”, e sob a qual me debruço no intuito de refletir sobre o assunto. A possibilidade de 

entendermos o “espaço” como lugar praticado (DE CERTEAU, 2017, p. 184) promove uma 

dialética na qual os lugares se tornariam “espaços” por meio de intervenções ativas, seja qual 

for sua natureza, desde uma caminhada até um relato, o autor prossegue apontando que esses 

últimos seriam efetivamente tipos de veículos que funcionam como agentes na transformação 

dos lugares em espaços. Nesse sentido, se considerarmos que o espaço é composto, também, 

por formas narrativas, a internet se prova um tipo de espaço social.   

As mídias digitais especificamente oferecem uma abundante recursividade para 

elaborar a curadoria de si e isso, logicamente, potencializa a construção de identidades através 

de formas narrativas indisponíveis no repertório de gestos sociais na sociabilidade tradicional. 

Nelas há a possibilidade de sustentar comunicações e sociabilidades ubíquas e simultâneas 

num tempo de interação constrito, mas também diluído e não linear. Isso sem dúvidas afeta 

diretamente as narrativas de si e ações dos usuários dentro delas, assim como desafia nossa 

capacidade analítica em torno de relatos dispersos e consequentemente desafiadores para 

qualquer desenho metodológico. Compartilho com Polivanov (2014) o enquadramento 

analítico em torno da construção identitária na modernidade enquanto um projeto reflexivo, a 
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partir da leitura de Giddens, e como isso ecoa nas mídias digitais. A autora entende as 

narrativas de si como expressões performáticas através das quais os sujeitos “mobilizam 

reflexivamente seus selves [...]” (POLIVANOV, 2014, p. 69) por meio da esfera cultural e 

material do consumo, sejam elas elaboradas no online ou no offline.   

Essa perspectiva, atenta ao componente performático, artificioso, mas também 

reflexivo dos gestos sociais online, nutre desenhos metodológicos mais abertos e flexíveis nos 

quais a prática etnográfica elaborada aqui procurou se sustentar, na medida em que é capaz de 

mudar o foco de atenção para os significados subjacentes no agir dos sujeitos, entendendo-os 

como parte ativa desse processo de intervenção narrativa que produz espaços (DE 

CERTEAU, 2017) na medida em que os preenche de sentidos, individuais e coletivos.  

A imersão em campo a longo prazo, assim como a observação e interpretação 

sistemática dos dados, próprios da etnografia, permitem um maior aprofundamento na 

compreensão das práticas discursivas elaboradas pelos sujeitos nas mídias digitais enquanto 

processos que produzem sentido muito além da “espacialidade” midiática em que ocorrem. 

Esta abordagem permite compreendê-los como práticas mobilizadas pelos desejos e afetos dos 

sujeitos, que não estão desconectados das formas de ser e pertencer desses atores em 

universos sociais fora da internet.  

É por isso que a etnografia me parece não apenas um método apropriado para o estudo 

de dinâmicas sociocomunicacionais na internet, mas também um marco epistemológico 

fundamental no entendimento das lógicas de produção de significado e sentido subjacentes à 

enunciação nas mídias digitais.  

A possibilidade de monitorar percursos de atores sociais nas mídias sociais se dá na 

identificação do que a Christine Hine (2009) define como “traços de atividades sociais” 

(HINE, 2009, p. 11), cuja integração contribuiria com a estruturação do campo em si e de um 

recorte metodológico concreto das unidades de análise, mas também pela habilidade do/a 

etnógrafo/a de estabelecer vínculos próximos com seus participantes que lhe permitam 

acompanhar e partilhar com eles a maior quantidade de espaços de sociabilidade possível, 

tanto dentro quanto fora do online:  

o movimento do etnógrafo digital envolve atravessar contextos digitais co-presentes 

— por exemplo, dividir uma viagem de ônibus com ativistas, uma colaboração no 

Facebook ou uma imagem de smartphone durante um café (POSTILL e PINK, 2012, 

p. 131). 

 

Dito isso, pontuo que, apesar não poder ser definido enquanto local antropológico em 

termos topológicos, o campo que a internet oferece para a etnografia existe enquanto espaço 

produzido por atos de sentido e está potencialmente integrado não apenas pelos “traços 
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sociais” destacados por Hine (2009), senão também por teias enunciativas e associativas às 

que só podemos acessar “seguindo” as mobilidades dos usuários nos diferentes ambientes em 

que se desenvolvem, desde uma perspectiva metodológica que, mais do que meramente 

interpretativa, deve se entender enquanto prática política e socialmente situada.  

Seja na internet ou fora dela, as etnografias sempre serão um recorte das histórias que 

queremos contar, e a seleção de categorias analíticas, locais de observação e até a curadoria 

dos dados levantados em campo responderão a essa intencionalidade na produção de 

conhecimento científico.  

A partir de uma leitura do trabalho de Costigan (1999), Fragoso et. al (2011) apontam 

que haveria, nos estudos sobre e na internet, duas perspectivas de análise principais, que 

estariam se referindo, em primeiro lugar “à habilidade de busca e recuperação de informações 

a partir de enormes bancos de dados; e a segunda, que diz respeito às capacidades de 

comunicação interativa presentes na internet” (FRAGOSO et al., 2011, p. 33).  

Ao ser esta uma pesquisa sobre fluxos narrativos de cubanos em mídias sociais, me 

interessa em particular o apontamento demarcado enquanto segunda perspectiva, orientada a 

mapear interações comunicacionais. Contrário a outro tipo de sistemas de dados, como 

poderia ser o caso de arquivos ou documentos no sentido geral, os “textos” surgidos das 

interações sociais em ambientes midiáticos na internet são tão mutáveis quanto as próprias 

interfaces e as formas de uso acionadas pelos usuários que os produzem. Deste modo, o/a 

etnógrafo/a da internet torna-se um/a cartógrafo/a de fluxos mais do que um intérprete. A 

condição hermenêutica, apesar de estar presente em pesquisas etnográficas na internet, acaba 

cedendo espaço nestes procedimentos metodológicos à observação, a um constante e fluido 

estranhamento com a mutabilidade da interação social cujos movimentos também trazem 

dados relevantes à pesquisa desde a própria voz dos sujeitos protagonistas.  

Na busca por um entendimento do “campo” mais apropriado para pensar as práticas 

que eu vinha desenvolvendo, coaduno com o trabalho de George Marcus Ethnography in/of 

the world system: the emergence of multi-sited ethnography (1995), no qual é descrita a ideia 

de etnografias “multisituadas”, que pensa o/a etnógrafo/a enquanto cartógrafo/a de relações 

sociais. Para o autor, neste tipo de pesquisa — potencializada em meio ao contexto 

hiperconectado do mundo globalizado, embora não necessariamente restrito à internet — a 

cultura é enquadrada como resultado de interações produzidas em locais diversificados, às 

vezes de forma simultânea pelos mesmos atores.  

Assim, para as etnografias multisituadas ganha destaque a habilidade do/a 

pesquisador/a de fluir e transitar entre diversos locais de pesquisa buscando justamente essas 
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lógicas de produção de sentido da forma em que se dão naturalmente no cotidiano. Marcus 

(1995) já apontava que os estudos sobre migração trazem um importante precedente na forma 

de mapear fenômenos fluidos através do monitoramento dos distintos setores de sociabilidade 

pelos quais os migrantes transitam.  

Se levamos esse enquadramento analítico para a internet, alguns atos de “seguimento” 

se mostram possíveis e estruturantes de campos de pesquisa: transitar simultaneamente por 

aplicativos, plataformas diferentes, conciliar presença em grupos e chats coletivos junto com 

o monitoramento de outros espaços de sociabilidade online em que os participantes de 

pesquisa estão, dentre outras práticas que trazem à tona uma dialética interessante sobre a 

natureza móvel da pesquisa na internet.   

Considerando a mobilidade dos próprios participantes, dialoguei com Marcus (1995) 

no intuito de elaborar um desenho metodológico multisituado que me permitisse, por sua vez, 

estruturar ferramentas de análise direcionadas ao: “movimento e rastreamento no interior de 

diferentes cenários de um fenômeno cultural complexo, dada a identidade conceitual inicial 

que se torna contingente e maleável enquanto é mapeada” (MARCUS, 1995, p. 106).  

Acrescento, ainda, que além de possibilitar a estruturação de ferramentas de pesquisa 

adaptadas ao contexto em que ela se enquadra, a prática de “seguir” aos participantes na 

pesquisa etnográfica abrange, em particular na internet, a possibilidade de estruturarmos 

nosso próprio campo de análise, o nosso recorte, que se encontrará diretamente vinculado a 

nossas preocupações e questionamentos analíticos norteadores. “Seguir” aos participantes 

permite não apenas o deslocamento para “locais” diferenciados onde produzem sentidos, mas 

também observar os atos discursivos desses atores como práticas vivas e dinâmicas, que se 

reconfiguram constantemente ao longo do tempo e dos espaços em que circulam.  

Estruturamos nosso campo de pesquisa na medida em que integramos espaços, textos, 

gestualidades e práticas a nossa observação sistemática. A esse respeito, Law e Urry (2004) 

sinalizam a necessidade de entendermos a condição ativa e produtiva da prática das Ciências 

Sociais, na medida em que ela é capaz de “não apenas descrever o mundo como ele é, mas de 

encená-lo”79 (LAW e URRY, 2004, p. 1).  

Atentar para o caráter criador dos e nos contextos sociais que analisamos resulta 

central para elaborarmos encaminhamentos metodológicos flexíveis e cientes dos limites 

analíticos que, enquanto pesquisadores, propomos nos nossos recortes. “Inventamos” o campo 

de pesquisa alentados por preocupações teóricas e empíricas restritas e depositárias das nossas 

 
79 “They do not simply describe the world as it is, but also enact it”, tradução nossa.  
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limitações e interesses analíticos, mas também, no caso das pesquisas na internet, movidos por 

uma hipertextualidade dinâmica que nos convida a reconfigurar nossos desenhos 

metodológicos.  

John Postill e Sarah Pink (2012) destacam o papel dessa abordagem “móvel” nas 

etnografias que se debruçam sobre a internet, em “Social Media Ethnography: the digital 

researcher in a messy web”. Os autores debatem como a capacidade de trânsito do/a 

etnógrafo/a entre um determinado cenário de sociabilidade e outro é tão contínua quanto o 

trajeto virtual que seus participantes percorrem cotidianamente. O destaque aqui estaria não 

apenas na mudança nas lógicas da sociabilidade mediada pela velocidade e interconectividade 

da internet, mas também nas práticas e modos de fazer etnografias nestes cenários.  

Deste modo, o deslocamento do olhar metodológico de plataformas específicas para 

paisagens midiáticas permitiria atentar para as redes sociotécnicas integradas e nutridas pelos 

participantes de pesquisa, muito além do que exclusivamente atentar para o que eles fazem em 

determinada plataforma ou em outra. Como foi apontado por Hine (2000), a condição de estar 

online não está em absoluto separada de quem somos fora das mídias digitais, portanto essa 

rede de interações que transcende a virtualidade também é da incumbência do/a 

pesquisador/a, que formula suas inquietações analíticas de modo a abranger a compreensão de 

fenômenos discursivos e interacionais dentro dessa paisagem midiática, mas que afinal das 

contas não se restringe apenas a ela.  

Dada esta situação, entendo que, além das competências intelectuais e metodológicas 

necessárias para desenvolver seu trabalho com precisão científica, o/a etnógrafo/a da internet 

precisa se munir de sensibilidades analíticas que lhe permitirão traçar quais percursos seguir 

através da paisagem midiática que mapeia e que serão relevantes para a pesquisa. Para isso, 

dominar o funcionamento das mídias digitais em sentido geral para além do simples login e 

postura de observador/a é importante. Entender as lógicas de funcionamento de cada 

plataforma facilita o trabalho do/a etnógrafo/a e lhe poupa um tempo de aprendizado de modo 

a gerir com eficiência a própria presença nos locais em que trabalha, assim como tirar o maior 

proveito possível dos momentos de troca com os participantes, e minimizar conflitos. Em 

relato sobre experiência estudando cibersubculturas, Amaral (2009) já indicava a necessidade 

de problematizar a questão da familiarização do/a etnógrafo/a com as plataformas nas que 

desenvolve seu trabalho:  

As estratégias de inserção no online como pesquisadora e participante de uma 

subcultura em especial trazem problemáticas que precisam ser enfrentadas, desde a 

familiarização com as próprias plataformas digitais, até o tipo de entrevista proposto 

com os informantes (AMARAL, 2009, p. 15).  
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Deste modo, a delimitação, entrada e imersão em campo não se resumem à trivialidade 

do login, assim como não as fazemos necessariamente nessa ordem nem de maneira linear. As 

habilidades do/a etnógrafo/a para transitar no cenário das mídias digitais devem contribuir 

com o desenvolvimento eficiente da pesquisa, e isto inclui também atentar para elementos 

como: em quais momentos é oportuno interpelar aos participantes em determinados 

ambientes? Quais mecanismos são os ideais para fazer isso, considerando o nível de 

intimidade com os mesmos (chat, e-mail etc.)? Que linguagem pode se mostrar mais 

apropriada considerando a relação com os participantes?  

Além dos elementos elencados acima, compartilho com Ellison e boyd (2013) a 

necessidade de atentar constantemente para o modo em que nossa pesquisa pode se ver 

afetada pelas mudanças estruturais que as plataformas de sociabilidade na internet 

experimentam constantemente. Em pesquisas de longa data, como costumam ser as 

abordagens etnográficas, estar atentos a essas inovações supõe entender de que modos elas se 

tornam gatilhos na reconfiguração das práticas discursivas dos participantes e até que ponto 

nossas formas de abordar analiticamente essas expressões devem ser adaptadas.  

Em síntese, o domínio técnico do funcionamento de cada plataforma não é suficiente, 

fatores como a relação entre pesquisador/a e participantes, dos códigos de ética e contratos 

sociais entre os mesmos, dos espaços e horários em que é adequado conversar, em resumo, de 

uma sensibilidade que transcende o trabalho estritamente de pesquisa, podem interferir no 

andamento da pesquisa.  

Retomando toda a discussão anterior, entendo a internet como um cenário válido para 

o desenvolvimento de pesquisas etnográficas na medida em que, conforme elencado por 

Markham e Buchanan (2012), a prática de pesquisa englobe: a) o seu uso para coletar dados, 

b) o estudo de como as pessoas a usam e acessam, c) seu uso para o processamento, 

armazenamento ou análise de dados, d) o estudo de softwares, codificação ou tecnologias 

presentes nela, e) o estudo das estruturas e sistemas que a integram, f) a análise textual, 

semiótica ou de conteúdo para estudar imagens, escritas e formas midiáticas presentes nela e, 

por fim, g) os seus mecanismos reguladores a nível governamental, militar, industrial e 

corporativo numa escala macrossocial (MARKHAM e BUCHANAN, 2012, p. 3-4).  

Considerando a natureza do objeto e as manifestações empíricas constitutivas do 

corpus da pesquisa, a análise foi feita a partir de dois macro eixos de análise que integram as 

práticas narrativas dos migrantes nas mídias digitais e estruturam os capítulos empíricos desta 

tese: no capítulo três focamos nas dinâmicas de produção de identidades nas mídias digitais, 

tanto dos participantes da pesquisa individualmente quanto dos grupos observados, e no 
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quarto capítulo nos dedicamos a pensar as práticas interacionais e de sociabilidade dos 

cubaleiros em rede. Claro está que tais eixos se constroem na prática de forma conjunta, isto 

é, não é possível pensar “identidade” e “sociabilidade” como dinâmicas dissociadas. Ainda 

assim, buscamos, para fins didáticos de construção do conhecimento e organização dos dados, 

focar mais nos modos e espaços de apresentação de si e dos grupos no terceiro capítulo e nas 

interações sociais no quarto capítulo, subdividindo cada um em dois eixos de análise: 3.1) 

modos de autoapresentação dos sujeitos e 3.2) construção de estigmas no terceiro capítulo e 

4.1) práticas linguísticas e 4.2) o colapso de contextos temporais no último capítulo. A análise 

empírica e os capítulos a seguir foram pensados/ segmentados considerando estes eixos, a 

partir dos quais problematizo as dinâmicas que se manifestam em situação de mobilidade, 

entre identidades e discurso, sendo este último o veículo que possibilita ao sujeito deslocado 

um “devir” constante (ARFUCH, 2005), mais do que um self finalizado.  

Todos são analisados pensando os atravessamentos da cultura digital para sua 

elaboração e visibilização. A partir deste enquadramento analítico que valida a consideração 

da internet como campo de pesquisa e ao mesmo tempo fenômeno social integrado ao 

cotidiano das diásporas, descrevo a seguir os campos de pesquisa coletivos considerados no 

trabalho, assim como os participantes da mesma.  

Retomo que realizei a observação participante de dois grupos de cubanos no Brasil na 

plataforma Whatsapp, um no Facebook e uma página nesta plataforma também. Em paralelo, 

trabalhei com as narrativas estruturadas em perfis pessoais de Facebook e depoimentos em 

interlocuções e entrevistas de 15 migrantes cubanos residentes em Niterói, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, São Paulo e Blumenau80. O trabalho de campo foi desenvolvido considerando 

fundamentalmente três tipos de ambientes midiáticos/ repertórios narrativos nas plataformas 

Facebook e Whatsapp: as páginas, grupos e perfis pessoais.  

A seguir, apresento cada um deles, segmentando a descrição desses locais de análise 

entre os espaços coletivos, integrados por grupos e páginas, em primeiro lugar, e os espaços 

individuais, que englobam os perfis pessoais dos participantes da pesquisa.  

 

 

 

 

 
80 Vale lembrar que alguns desses participantes se deslocaram internamente entre cidades do Brasil durante o 

tempo de elaboração da pesquisa, assim como uma parte deles deixou o Brasil para se trasladar a outros países. 

Contudo, optei por manter o monitoramento dos perfis desses migrantes que não estão mais no Brasil, assim 

como os depoimentos já cedidos antes da segunda mobilidade.  
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2.1 Campos de pesquisa: Facebook e WhatsApp 

2.1.1 Facebook 

 

2.1.1.1 Grupo “53-55”  

 

Integro este grupo desde 2015. Ele foi criado em 2012 por um emigrante cubano que 

hoje reside nos Estados Unidos e que contatei via Facebook durante o trabalho de campo. É 

classificado como “privado” e conta atualmente com 536 membros81. Dentre esses membros, 

10 integram o grupo de participantes individuais da pesquisa, pois seus perfis pessoais foram 

monitorados durante a produção dos dados. Conforme o criador/administrador do grupo me 

relatou em entrevista via chat / mensagem privada (inbox) do Facebook, a ideia de criar o 

espaço derivou do seu interesse por habilitar um: 

local para que cubanos no Brasil pudéssemos compartilhar82 mesmo que fosse de 

maneira virtual. Na época eu já conhecia um cubano residindo em Bahia e outro em 

Minas Gerais, e os cubanos que conheci na UFF foram também adicionando seus 

contatos de cada um dos Estados brasileiros lá”. “Como naquela época não existiam 

os grupos do Whatsapp a ideia era nos avisar a larga escala de eventos de interesse 

para os cubanos no Brasil. Organizar festas, reuniões. Já com o tempo o grupo foi 

perdendo esse caráter mais íntimo ao ponto de que tinha pessoas lá que eu nem 

conhecia.  

 

 

Figura 1 — Captura de tela da página principal do grupo “53-55” no Facebook. 

 

O grupo é composto pelas seções “Sobre”, “Discussão”, “Salas”, “Tópicos”, 

“Membros”, “Eventos”, “Mídia” e “Arquivos”. Pelo que pude observar durante o 

 
81 Consultado em: 08 jun. 2021.  
82 Tradução literal do termo em espanhol “compartir”, que no jargão popular cubano é usado como sinônimo de 

“passar tempo juntos”. Optei por manter esse termo mesmo na sua tradução literal, de modo a respeitar ao 

máximo a linguagem usada pelo entrevistado para se comunicar comigo, também cubana.  
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monitoramento das postagens veiculadas nessa ambiência, realizado desde 2016, os conteúdos 

veiculados pelos membros costumam se concentrar na busca por informações utilitárias dentre 

as que destacam as facilidades para realizar trâmites burocráticos que envolvem a mudança de 

status migratório no Brasil. No entanto, a comunidade também funciona como “centro” de 

coordenação interna para promover redes de apoio entre os migrantes, conforme mostra a 

Figura 2, tomada do grupo durante os primeiros meses de pandemia no Brasil, em que a 

participante Adriana, também membra da comunidade, solicitou83 a colaboração do coletivo 

para a realização de uma vaquinha com cujos recursos se daria sepultamento a uma cubana 

vítima da COVID-19 no Brasil: 

 

Figura 2 — Postagem realizada pela participante Adriana no grupo “53-55” no 

Facebook. 

 

Legenda da postagem: “Galera [em português], amigos todos, primeiramente desejo muita saúde a todos!!! A 

seguir, com muito pesar informamos da morte de uma cubana jovem, que residia no Rio de Janeiro!!! Causa 

SARS COV 2!!!!! A petição de várias pessoas que gostaríamos de contribuir com o funeral, criamos uma 

Vaquinha [em português]!!! Desde já eternamente agradecidos e bençãos, amor e luz para todos!!!!”. Data: 20 de 

abril de 2020.  

Da mesma forma, são compartilhadas com frequência notícias sobre a atualidade em 

Cuba e são veiculados, também, abaixo-assinados promovidos por outras comunidades da 

diáspora cubana em outros países. Através da revisão manual dos membros do grupo 

mediante a “filtragem” realizada pela própria plataforma para visibilizar contatos próximos, 

pude aferir que nove participantes que tiveram seus perfis individuais analisados na pesquisa 

também integram a comunidade. Observei, ainda, que o grupo age como “centro” de 

 
83 A postagem foi feita em: 20 abr. 2020. 
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coordenação interna para realizar envios de dinheiro e bens materiais a Cuba, dentre os que 

predominam medicamentos e documentação.  

 

2.1.1.2 Página “Conectando Cubanos” no Facebook 

A página foi criada em 2019 por um cubano residente no Brasil, desenvolvedor de 

softwares e empresário. Começou a ser operada efetivamente em 2020, durante a pandemia da 

COVID-19, e de acordo com informações obtidas via conversa através do chat (inbox) do 

Facebook com os “community managers” (administradores) da página, trata-se de um projeto 

colaborativo que visa contribuir para a “resolução de problemas comuns dos cubanos” 

migrantes, que seria a função principal atribuída à comunidade, e que extrapola o ambiente do 

Facebook, contando também com um website próprio.84 O lema do projeto em seu site, em 

espanhol, é: “Conectando cubanos com problemas similares com o objetivo de buscar uma 

solução para todos”. Além dessa função colaborativa e comunitária, “Conectando Cubanos” 

também oferece serviços com fins lucrativos. Eles são: envio de dinheiro a Cuba, pacotes de 

viagem, transferências de Cuba para o exterior e compras personalizadas.85  

Vale sinalizar que o surgimento da página ocorre no contexto da pandemia, momento 

crítico para a circulação transnacional dos migrantes e que, segundo várias pesquisas mostram 

(HAVANA CONSULTING GROUP, 2020), atingiu com força o mercado de remessas.86 A 

ideia de criar uma comunidade para “conectar” cubanos, apesar de ter sido originada e ter sua 

base operacional no Brasil, busca associar a cubanos do mundo todo, funcionando como um 

dispositivo-rede de colaboração transnacional baseado em colocar pessoas em contato para 

que pudessem resolver problemas entre si. De acordo com o administrador da página:87 

a gente reparou que os cubanos temos muitos problemas em comum no que tange às 

formas de enviar bens para Cuba; esses problemas poderiam ser resolvidos com um 

simples contato, daí surgiu a ideia de criar a comunidade, para que pessoas que 

quisessem pudessem ter um espaço para combinar essas transações entre si.  

No entanto, a comunidade também possui outras funções interessantes dentro do 

circuito migratório transnacional que vão além das lucrativas,88 como é o apoio financeiro aos 

 
84 Ver: https://www.conectandocubanos.com/. Acesso em: 02 jun. 2021.  
85 Ver: https://www.conectandocubanos.com/servicios/. Acesso em: 02 jun. 2021. 
86 Objetivando evitar os custos de transferências financeiras e a perda monetária que o câmbio do real brasileiro 

(BRL) para o dólar (USD) gera quando se usam mediadores (Western Union etc.), muitos migrantes cubanos 

optam por enviar remessas se valendo das redes migratórias para isso, mediante amigos, conhecidos ou 

familiares que levam o dinheiro em espécie até Cuba.  
87 Interlocução realizada em maio de 2021 via chat do Facebook. O contato foi realizado através da função 

“Mensagens” disponível na página.  
88 Vendem pacotes de viagens e serviços de transferências monetárias a Cuba que, segundo explicava o 

Community manager da página na conversa, eles preferem não enquadrar como “remessas” porque o conceito 

https://www.conectandocubanos.com/
https://www.conectandocubanos.com/servicios/
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membros que estejam em situação de vulnerabilidade. A partir das interlocuções com o 

administrador da página no Facebook constatei que esse modelo distributivo opera através de 

um fundo de doações. Por sua vez, esse “fundo” é engrossado pelos lucros obtidos pela 

empresa mediante os serviços supracitados, de cujo montante total são distribuídas algumas 

porcentagens em função das necessidades dos membros que solicitam apoio, via Facebook ou 

Telegram. Em paralelo, segundo pude constatar, a página no Facebook veicula conteúdos 

orientativos em temas financeiros para os cubanos no Brasil e todos os posts são escritos em 

espanhol89, fato que atribuo, além de ser uma comunidade apenas de cubanos, ao alcance 

transnacional da comunidade, além do Brasil.  

Figura 3 — Captura de tela da página/comunidade “Conectando Cubanos” no 

Facebook. 

 

No momento de elaboração do material,90 a página contava com 1.125 curtidas e 1.234 

seguidores91 e além de um “botão” que redireciona para um número de contato na plataforma 

Whatsapp, a página é classificada como “Produto/Serviço” pelo Facebook e conta com as 

seções “Fotos”, “Vídeos”, “Eventos”, “Sobre” e “Comunidade”. Tive conhecimento da 

existência da página através de uma postagem compartilhada no grupo “53-55”.  

 
com o qual mais se identificam é como o de troca e intercambio colaborativo, mais do que uma mera 

transferência de ativos financeiros.  
89 Vale sinalizar que ainda que os posts sejam escritos em espanhol, algumas dinâmicas linguísticas de 

hibridação com o português foram observadas no que diz respeito das grafias e estruturas sintáticas das frases. 

Isso será melhor discutido no capítulo IV. 
90 Dados consultados em: 08 jun. 2021.  
91 A plataforma Facebook distingue “curtidas” de “seguidores” na medida em que a primeira categoria diz 

respeito aos usuários que de fato “curtem” (botão curtir) a página. Um usuário que “curte” uma página na 

plataforma receberá atualizações sobre ela no seu feed (muro) individual ou será notificado toda vez que alguma 

nova postagem for realizada, sobretudo aquelas consideradas “populares” pelo algoritmo interno da plataforma. 

Já a segunda categoria, “seguir”, se refere ao ato de acompanhar intencionalmente o conteúdo de uma página, 

mas não implica o ato de “curtir”. Ver mais: https://www.facebook.com/help/171378103323792/.  

https://www.facebook.com/help/171378103323792/
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2.1.2 Whatsapp 

 

2.1.2.1 Grupo “Cuban@s-UFF”   

 

 

Criado em 2015 por um estudante do curso de mestrado em Computação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Conta atualmente com 16 membros, dos quais 14 

residem no Brasil92 e não possui nenhuma descrição.93 Passei a fazer parte desta comunidade 

em 2015, quando fui adicionada a ele espontaneamente pelo participante Johan, que na época 

cursava mestrado em Computação e fazia parte do grupo havia um ano. Em maio de 2021 o 

grupo tinha 16 membros, embora pude constatar através dos prefixos telefônicos de cada 

contato associado que não todos residem hoje em dia no Brasil, ainda que a maioria sim.  

 

Figura 4 — Captura de tela da aba principal do grupo “Cuban@s-UFF” no Whatsapp. 

 

Durante o período de imersão em campo acompanhei a saída do grupo de dois dos 

participantes da pesquisa que o integravam, o Johan e a Rebecca. Ambos deixaram o grupo 

em 2019: devido a divergências políticas, no caso da Rebecca, e à falta de interesse com os 

tópicos debatidos no grupo, no caso do Johan, que também já não residia no Brasil no 

 
92 Constatação da autora a partir da checagem dos prefixos telefónicos de todos os membros da comunidade. 

Atualizado em: 28 maio 2021.  
93 Considera-se “descrição” o espaço habilitado pela plataforma para que informações sobre a natureza dos 

grupos sejam fornecidas aos membros.  
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momento em que decide “sair” da ambiência. Apesar de debater com certa frequência 

temáticas relacionadas com trâmites migratórios no Brasil, por se tratar de um grupo 

composto maioritariamente por estudantes cubanos da pós-graduação em Computação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), estratégias e aprendizados em torno da conciliação 

de oportunidades de trabalho com os estudos para portadores de visto de estudante (VITEM 

IV) no Brasil e dilemas internos do curso são bastante compartilhadas. Em paralelo, discutem-

se temáticas relacionadas a atualidade econômica e política cubana usando para isso diversos 

formatos dentre os quais os memes se mostraram predominantes. Novos membros podem ser 

adicionados manualmente ao grupo pelos membros internos pois todos possuem a função de 

“administradores”.  

 

 

2.1.2.2 Grupo “Cubanos en Brasil”  

O grupo foi criado94 por um médico refugiado cubano residente no Brasil, com o 

objetivo de habilitar um espaço para que cubanos do Brasil inteiro trocassem dicas e 

informações de interesse sobre temáticas legais migratórias. Pelo que pude observar desde 

minha entrada a inícios de 2020, predominam no grupo migrantes que se deslocam ao Brasil 

com o intuito de solicitar residências permanentes através da via do refúgio ou asilo político. 

Conta atualmente com 119 membros95 e só é possível acessar a ele através de link de convite 

gerado internamente para os membros do grupo e repassado por estes para contatos próximos, 

como foi meu caso. Soube da existência do grupo, e passei a fazer parte dele, através do link 

de convite enviado a mim pela participante Martha. Na seção de descrição do grupo lê-se:96  

Saudações, sejam bem-vindos ao grupo de cubanos no Brasil, podem falar sobre 

qualquer tema sem cair na falta de respeito, respeitando a opinião de todo mundo. O 

grupo foi criado para aprender a buscar soluções e informação. Palavrões ou 

fotografias de homens ou mulheres sem roupas são proibidos. São proibidos também 

os comunistas e links que redirecionem para outros grupos do Whatsapp. Desfrutem. 

[Nome do criador]. 

 

O grupo tem um caráter transnacional na medida em que além de não ser restrito a 

cubanos em localidades específicas, como é o caso do “Cuban@s-UFF”, abrange 

participantes cubanos de dentro e de fora do Brasil, conforme pude constatar através da 

checagem dos prefixos telefônicos de cada membro interno. A Figura 5, abaixo, mostra as 

 
94 Não foi possível identificar a data de criação do grupo pois o seu criador não respondeu após tentativa de 

contato da minha parte objetivando conferir essa informação.  
95 Dados consultados em: 11 jun. 2021.  
96 Descrição original em espanhol. Tradução nossa.  
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informações principais da comunidade, dentre as quais podem ser identificadas uma descrição 

extensa dos objetivos do grupo e as regras de comportamento orientadas pelo criador. 

 

Figura 5 — Página inicial do grupo “Cubanos en Brasil” no Whatsapp 

 

2.2 Participantes da pesquisa 

 A apresentação dos participantes através da descrição dos seus perfis é 

resultado da integração de depoimentos obtidos durante as entrevistas, do questionário 

aplicado, das diversas interlocuções que mantive com cada um durante o percurso da pesquisa 

em campo e o monitoramento e observação nos perfis individuais, página e grupos.  As 

entrevistas e a coleta de postagens, assim como o monitoramento dos perfis individuais dos 

interlocutores desde 2017 até o presente, foram os meios principais de produção de dados. As 

entrevistas foram realizadas em função da disponibilidade dos participantes, e ocorreram em 

vários contextos sociais (presenciais e virtuais), sendo as entrevistas virtuais predominantes. 

A temporalidade das entrevistas respondeu fundamentalmente a momentos em que havia sido 

coletado um volume de postagens nos perfis individuais e ambiências coletivas significativo 

na medida em que indicava a manifestação de práticas narrativas enquadradas no escopo 

analítico do trabalho, e em muitos casos indicavam atravessamentos em temáticas, formatos e 

dinâmicas de interação comuns entre os participantes que tiveram seus perfis analisados.  

Dessa maneira, as entrevistas aconteceram em 2018, 2020, e, por fim, em 2021, 

momento em que realizei entrevistas de “aferição”, de modo a identificar se alguns 

depoimentos anteriores dos participantes mostravam alguma dinâmica diferente. Foi realizada 

uma entrevista presencial com a participante Rebecca em 2018 e o restante das entrevistas 

ocorreu de forma virtual, fundamentalmente através da função ligação do Whatsapp, chat do 

Whatsapp e do Facebook e nos casos em que os participantes preferiram essa opção, via e-
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mail. Vale destacar aqui que diante da impossibilidade de agendar uma conversa com alguns 

participantes devido às agendas pessoais deles, optei por oferecer a opção de eu enviar as 

perguntas sobre as que me interessava dialogar e eles/elas responderiam quando fosse 

possível. Na totalidade dos casos em que as entrevistas não ocorreram ao vivo houve 

interlocuções complementares, fundamentalmente via chat do Whatsapp, de modo a checar 

algumas respostas. Vale destacar que mesmo não sendo uma ferramenta formal de produção 

de dados, interlocuções pessoais que tive com os participantes mais próximos derivaram em 

diálogos que mesmo não havendo sido registrados no momento das falas, serviram de base 

para apontamentos que realizei a posteriori no meu diário de campo e contribuíram com o 

aprimoramento das entrevistas semiestruturadas,97 assim como das unidades analíticas 

definidas para o monitoramento e observação dos perfis individuais e ambiências coletivas no 

Facebook e no Whatsapp.   

Foi aplicado também um questionário através da plataforma Google Forms para a 

coleta de alguns dados mais genéricos sobre os participantes; cujas respostas usei para 

aprimorar as entrevistas incorporando questões levantadas no questionário pelos participantes. 

O objetivo principal desta ferramenta era coletar algumas informações sociodemográficas 

sobre aqueles que foram se incorporando mais recentemente à pesquisa, e que ao mesmo 

tempo servisse para atualizar respostas das entrevistas dos que já estavam colaborando desde 

antes.  

O questionário, anexo à tese, buscou sistematizar indicadores como: ano de entrada ao 

Brasil, cidade natal e de residência dos participantes, tipos de mídias digitais mais usadas, 

motivos de saída de Cuba e de escolha do Brasil, dentre outras. Vale destacar que o 

questionário foi compartilhado no grupo “Cuban@s-UFF” em julho de 2019. A escolha por 

esse grupo teve a ver com o fato de que eu tinha um contato mais próximo e cotidiano com os 

membros da comunidade, e foi solicitado a todos e todas as participantes do grupo que 

respondessem, mesmo que a totalidade de membros não fosse considerada participante da 

pesquisa. A opção por solicitar a todos que respondessem teve a ver com o interesse por 

continuar expandido e diversificando o recorte de interlocutores. Da totalidade de membros 

do grupo, cinco responderam ao questionário, dentre eles dois dos participantes que já 

colaboravam desde 2017 (Isabela e Raúl) e três pessoas das quais duas se incorporaram à 

pesquisa em meados de 2018 (Gabriela e Yessi). Em paralelo a essas ferramentas de produção 

 
97 Boni e Quaresma (2005) destacam que as entrevistas semiestruturadas seriam aquelas que “combinam 

perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal” (BONI e QUARESMA, 2005, p. 75).  
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de dados, a escrita de um diário de campo que me serve de espaço para o brainstorming e para 

anotar aqueles fenômenos que chamam minha atenção durante a observação. 

A seguir trago uma tabela de elaboração própria que apresenta a identificação por 

codinome98 de cada participante de pesquisa. Foram incluídos na tabela os participantes que 

tiveram seu perfil pessoal no Facebook observado durante o trabalho de campo e/ou foram 

entrevistados/as. Conforme a tabela sinaliza, nem todos os participantes responderam ao 

questionário que fez parte das ferramentas de produção de dados, nem participam 

necessariamente nos grupos considerados como parte da análise. Pela relevância dos dados 

coletados, tanto via monitoramento de perfis ou entrevistas, as principais ferramentas de 

produção de dados do estudo, consideram-se participantes exclusivamente aqueles/as 

interlocutores que contribuíram para o trabalho através de alguma das duas ferramentas 

supracitadas.  

 

Tabela 1 —Relação dos 15 sujeitos considerados definitivamente participantes de 

pesquisa, e dos procedimentos de produção dos dados usados para coletar o material 

empírico a partir das suas falas, postagens e interações sociais. A relação indica o grau 

de envolvimento de cada um/uma no estudo. Os codinomes atribuídos aos participantes 

aparecem elencados em ordem alfabética. Aparecem destacados em na tabela aqueles 

participantes que tiveram maior permanência e com os quais mais contatos foram 

estabelecidos durante o trabalho de campo.

 

 

A tabela anterior corresponde à relação dos participantes que efetivamente foram 

entrevistados (12), responderam ao questionário (4), sendo que com alguns deles (4) pude 

realizar entrevistas sequenciais de “aferição” para atualizar interlocuções em torno a tópicos 

importantes para o trabalho. Da totalidade inicial de 21 interlocutores optei por escolher os 15 

que mais contribuições trouxeram para a pesquisa, tanto pela relevância das falas obtidas em 

 
98 Relembro que de modo a preservar o anonimato dos participantes da pesquisa, todos os nomes usados são 

fictícios, e que a escolha por codinomes em lugar de outros recursos de identificação, como siglas, respondeu ao 

intuito de “humanizar” e “personalizar” as interlocuções, sem comprometer o anonimato dos/das participantes.  
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entrevistas e conversas informais quanto pelas postagens realizadas por eles nos perfis 

pessoais, muito além de se os que foram discriminados tinham sido entrevistados ou tido seus 

perfis individuais analisados ao longo do trabalho de campo. Vale destacar, no entanto, que 

esse recorte é apenas um de todos os possíveis e que não por haver sido feito de forma 

intencional está isento de impactos, negativos e positivos, para a pesquisa. Destaco ainda que 

esse recorte final de participantes derivou de ponderações em torno aos dados que poderiam 

ser mais diversos considerando os levantamentos realizados nos perfis e nas entrevistas, e não 

dependeu apenas da minha intenção de incluir ou não alguns participantes, senão também da 

disponibilidade deles para me dar entrevistas antes da conclusão do trabalho de campo. Dado 

que me mantive aberta à incorporação de novos participantes durante todo o trabalho de 

campo, visando diversificar os perfis de interlocutores, mesmo insistindo em várias ocasiões 

não consegui, a tempo, entrevistas com todos os contatos acionados para tal interlocução. 

Entretanto, de modo a compensar pela incorporação tardia dos participantes que entraram por 

último nas análises, em todo os casos realizei o mapeamento em retroativo dos perfis 

individuais no Facebook desses atores, de modo a contemplar todas as postagens realizadas 

ou compartilhadas por eles nessa ambiência no recorte temporal em que o trabalho de campo 

foi realizado.  

Passo agora para uma descrição do perfil de cada um/a dos/as participantes da 

pesquisa atentando para elementos dentre os que destaco: razão da mobilidade para o Brasil, 

data, função social/professional e formas de contato iniciais. A apresentação dos participantes 

foi feita considerando a ordem alfabética dos codinomes atribuídos a cada um deles/delas de 

modo a garantir a não identificação dos participantes. Todos consentiram a contemplação no 

trabalho das suas falas e práticas narrativas nas ambiências observadas. 

 

Adriana 

Amanda é de Havana, Cuba, e tem 36 anos. Reside no Brasil desde 2012, ano em que 

se deslocou ao país para fazer o curso de mestrado em Engenharia Civil na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre. Após a conclusão do mestrado, se 

deslocou ao Rio de Janeiro, onde optou pela solicitação de refúgio para obter residência 

permanente no país. Nos conhecemos através de um dos participantes que integrava o recorte 

do monitoramento piloto e na época não podia me dar uma entrevista. Sugeriu entrar em 

contato com Amanda e passamos a nos comunicar desde então (2020), via Whatsapp e 

Facebook. Amanda havia sugerido uma entrevista presencial mas devido à pandemia da 
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COVID-19, declarada em março desse mesmo ano pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), só pude entrevista-la via ligação em uma ocasião.  

 

Alicia 

Alicia é de Havana, capital de Cuba. Tem 38 anos e se deslocou ao Brasil em 2013, 

após ter sido aceita para cursar o Mestrado em Estudos Linguísticos na Universidade 

Mackenzie, São Paulo, cidade na qual residiu até 2019, quando emigrou para o Canadá, onde 

reside atualmente. Nos conhecemos em 2010 em Cuba, quando ainda era minha professora da 

disciplina de “Propaganda” no curso de licenciatura em Comunicação Social da Universidade 

de Havana.  

 

Amanda 

Adriana têm 32 anos, nasceu em Havana e se deslocou ao Brasil em 2016 para fazer o 

mestrado em Comunicação e atualmente está fazendo o curso de Doutorado na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), e reside em Blumenau, Santa Catarina. Nos conhecemos 

desde 2010 quando ainda estávamos em Cuba cursando a licenciatura em Comunicação 

Social na Universidade de Havana. Amanda integrava uma turma anterior à minha e após 

emigrar ao Brasil um amigo em comum nos colocou em contato e passamos a nos comunicar 

com maior frequência via Facebook, Whatsapp e Intstagram.  

 

Andrés 

Andrés tem 31 anos e é de Havana. Reside no Brasil desde 2014, ano em que foi 

aceito para cursar o mestrado em Computação na Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro 

(PUC-RIO), onde atualmente cursa o Doutorado na mesma área. Nos conhecemos em Havana 

em 2010 através de uma amiga em comum, enquanto ambos estudávamos em cursos de 

graduação em Cuba. Nos encontramos no Brasil em alguns eventos de cubanos realizados na 

cidade do Rio de Janeiro e organizados por cubanos que estudavam na PUC-RJ.  

 

Gabriela 

Gabriela é de Holguín, cidade do interior de Cuba. Emigrou ao Brasil em 2013 para 

fazer o mestrado em Engenharia Elétrica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ) e sempre teve a intenção de emigrar de forma definitiva de Cuba. Sua 

escolha pelo Brasil teve a ver com o fato de que tanto seu pai como seu irmão moravam no 
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país e essa rede próxima de familiares a motivou a optar por dar continuidade a seus estudos 

de pós-graduação. Nos conhecemos no grupo “Cuban@s-UFF”, que ela passou a integrar 

desde 2017 porque foi contemplada para cursar o Doutorado no Programa de “Instrumentação 

e Ótica Aplicada” da Universidade Federal Fluminense (UFF) e tivemos nosso primeiro 

contato quando em uma ocasião orientei ela sobre trâmites consulares no Brasil. A partir 

desse contato propus a ela uma entrevista para a pesquisa. Passamos a nos comunicar desde 

2018, fundamentalmente via Facebook e Whatsapp.  

 

Isabela 

Isabela é de Havana e tem 31 anos. Reside no Brasil desde 2016, quando emigrou para 

cursar o Mestrado em Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói. O 

fato de que boa parte dos participantes sejam ou foram (4) do curso de Computação da UFF 

resulta da relevância que tiveram as interações no grupo “Cuban@s-UFF”, onde o criador e a 

maioria dos membros são desse curso, para a delimitação do projeto de pesquisa do qual essa 

tese derivou. O grupo foi de fato a primeira “fonte” de sondagem dos participantes da tese. 

Após a conclusão do Mestrado, obteve residência permanente no Brasil e atualmente reside 

em Niterói com a sua família. Nos conhecemos através do grupo do Whatsapp “Cuban@s-

UFF”. Nos conhecemos pessoalmente em 2015, quando fui convidada a um encontro de 

cubanos em Niterói em que estavam presentes a maioria dos membros do grupo “Cuban@s-

UFF” e desde então passamos a nos relacionar tanto presencialmente quanto via Facebook, 

Instagram e Whatsapp.  

 

Johan 

Johan se deslocou ao Brasil em 2014. É de Havana, capital cubana, tem 33 anos e sua 

migração esteve motivada pelo aceite que obteve no curso de mestrado99 do Programa de Pós-

Graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói. Na época, 

estava cursando Mestrado em Computação em Cuba, estudo que interrompeu após saber do 

aceite no Brasil. Nos conhecemos em Cuba e logo após minha chegada ao Brasil, em 2015, 

mantivemos uma relação de amizade, sobretudo via as mídias digitais. Atualmente reside nos 

Estados Unidos. Nos conhecemos pessoalmente em 2014, quando ele ainda residia em Cuba, 

e mantivemos uma relação de amizade inclusive após a vinda dele para o Brasil. Johan foi um 

contato importante na materialização do meu projeto pessoal de emigrar ao Brasil, pois me 

 
99 Da mesma forma que Rebecca, Johan também foi contemplado com bolsa de estudos do Programa PEC-PG.  
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assistiu em muitos dos processos burocráticos para optar pela bolsa PEC-PG do CNPq, com a 

qual fui contemplada em 2015 para cursar o mestrado na Universidade Federal Fluminense 

(UFF).  

 

Luis 

Luis é de Havana e se deslocou ao Brasil em 2012 para fazer o mestrado em 

Computação na Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Tem 40 anos e sua 

ideia de emigrar derivou de uma crise no seu relacionamento que o fez procurar por novos 

projetos com sua ex-companheira. Nos conhecemos através de um familiar meu que nos 

apresentou quando eu me desloquei ao Brasil para fazer mestrado, ainda em 2015.  

 

Martha 

Martha é de Havana, capital cubana, e reside no Brasil desde 2019. Se deslocou ao Rio 

de Janeiro para cursar o Doutorado em Geografia pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Tem 31 anos e nos conhecemos através de um contato em comum em 

Cuba que nos apresentou quando ela se mudou para o Brasil, de modo que pudéssemos nos 

conhecer pessoalmente, coisa que tem sido impossível até o momento devido à pandemia da 

COVID-19. 

 

Mônica 

Mônica é médica e tem 38 anos. É de Guantánamo, província do Oriente de Cuba, e se 

deslocou ao Brasil em 2014 através do Programa de colaboração médica internacional 

cubano-brasileiro Mais Médicos. Atua como médica no Programa Médico de Família de 

Niterói desde essa época, embora em 2018 tenha validado seu diploma de médica no Brasil e 

optado por abandonar o Programa, após obter sua residência permanente no país. Reside 

atualmente em Niterói. Um amigo em comum nos apresentou em 2015 e desde então temos 

uma relação de amizade, que se desdobra nas plataformas Instagram, Facebook e Whatsapp.  

 

Raúl 

Raúl é Doutor em Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde 

também fez o curso de Mestrado. Tem 33 anos e nasceu na Ucrânia, filho de pai cubano e 

mãe ucraniana, porém ainda sendo criança se mudou para Cuba junto a seus pais. Se deslocou 
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ao Brasil em 2015 após ser aceito no Mestrado em Computação100 pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Niterói. Após a conclusão do seu Doutorado, obteve residência 

permanente no Brasil e atualmente mora em Niterói com a sua família. Nos conhecemos 

através do grupo do Whatsapp “Cuban@s-UFF”. Nos conhecemos pessoalmente em 2015, 

quando fui convidada a um encontro de cubanos em Niterói em que estavam presentes a 

maioria dos membros do grupo “Cuban@s-UFF” e desde então passamos a nos relacionar 

tanto presencialmente quanto via Facebook, Instagram e Whatsapp.  

 

Rebecca 

Rebecca nasceu na província cubana de Bayamo, na região oriental da ilha de Cuba, 

mas morava em Havana, a capital da ilha, desde criança. Ela tem 31 anos e chegou no Brasil 

em 2016 para fazer o curso de mestrado em Comunicação101 na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) de Niterói. Apesar de eu ter tido algum contato com ela quando ainda 

estava em Cuba102, nossa relação ficou mais próxima no momento em que ela decidiu optar 

por uma bolsa de mestrado na UFF, no mesmo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

(PPGCOM) onde que eu cursava meu mestrado. Nesse momento, ajudei-a durante o processo 

seletivo e posteriormente à sua chegada no Brasil iniciamos uma relação de amizade, da qual 

derivaram algumas das interlocuções consideradas, além das duas entrevistas realizadas, parte 

dos relatos que sustentaram as análises.  

 

Sandra 

Sandra reside no Brasil desde 2008 e obteve cidadania brasileira. Tem 33 anos e se 

deslocou ao Rio de Janeiro para fazer sua formação e Mestrado em Matemática no Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA), do Rio de Janeiro. É de Havana, capital cubana, e após 

ter a conclusão do seu Doutorado, foi contemplada para uma vaga de professora na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, onde atualmente reside. 

Nos conhecemos em 2017 através de um contato em comum no Brasil.   

 

Yessi 

 
100 Foi contemplado inicialmente com bolsa de demanda social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES-DS) e durante o mestrado fez a transição para uma bolsa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).   
101 Foi contemplada com bolsa do Programa de mobilidade de pesquisa para estrangeiros do Programa de 

Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG).  
102 Rebecca é formada em Jornalismo pela Universidade de Havana, em Cuba, a mesma instituição e turma em 

que me formei em Comunicação.  
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Yessi é doutoranda em Computação na Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem 

31 anos e se deslocou ao Brasil em 2016, e seu interesse em fazer parte de um programa de 

mobilidade em pesquisa no país derivou de uma palestra oferecida por professores brasileiros 

na Universidade de Oriente (Cuba). Reside atualmente em Niterói, Rio de Janeiro. Nos 

conhecemos pessoalmente em 2015, quando fui convidada a um encontro de cubanos em 

Niterói em que estavam presentes a maioria dos membros do grupo “Cuban@s-UFF” e desde 

então passamos a nos relacionar tanto presencialmente quanto via Facebook, Instagram e 

Whatsapp.  

 

Yon 

Yon é de Havana, capital cubana. Tem 38 anos e se deslocou ao Brasil em 2014, após 

ter sido aceito para cursar o Mestrado em Estudos Linguísticos na Universidade Mackenzie, 

São Paulo, cidade na qual residiu até 2019, quando emigrou para o Canadá, onde reside, após 

concluir o curso de Doutorado na Universidade supracitada. Nos conhecemos em 2010 

quando era ainda meu professor de “Publicidade” no curso de licenciatura em Comunicação 

Social da Universidade de Havana.  

 

A seguir, apresentam-se as análises derivadas das falas obtidas durante as entrevistas 

com os participantes, assim como também da observação e monitoramento dos perfis 

individuais e grupos em que alguns deles também participam. As análises que irão ser 

discutidas a partir deste momento seguem os quatro eixos analíticos descritos anteriormente, 

iniciando com os processos de autoapresentação nas mídias digitais, construção de estigmas 

como questão identitária, até chegar nos elementos linguísticos e de sociabilidade, que irão ser 

explorados no Capítulo IV.  
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Capítulo III. Identidades cubaleiras (em rede) 

O presente capítulo foi pensado com o intuito de mapear os atravessamentos das 

experiências migratórias de cubanos para o Brasil nos processos de construção identitária 

individuais e coletivos nas mídias digitais, a partir dos dados empíricos produzidos mediante a 

etnografia feita para esta pesquisa. Parte-se do entendimento da identidade nacional como 

dimensão coletiva da identidade individual dos sujeitos sociais (HALL, 2006) que, por não 

existir separadamente da identidade individual, produz efeitos discursivos nas formas como os 

sujeitos vão se apresentar coletivamente, sendo a sociabilidade online um entorno propício 

para que essa autoapresentação ocorra a larga escala e perante audiências heterogéneas. 

Destacam-se produções de autores de países periféricos e semiperiféricos de modo a dialogar 

com as condições de fluxo que caracterizam o corpus central da tese: cubanos enquadrados 

num fluxo de deslocamento Sul-Sul (BLANCO, 2006 apud. BRIGNOL 2005).   

Em consonância com Cogo (2014), entendo que “as diásporas migratórias 

desempenham não apenas um papel de suporte das trocas e de facilitadoras das relações entre 

seus membros, mas são também capazes de favorecer e mesmo ativar processos de elaboração 

identitária que conduzem à própria existência de uma diáspora” (COGO, 2014, p. 28). Nesse 

sentido e a partir dos apontamentos anteriores, reflito neste capítulo sobre as narrativas de 

cubanos no Brasil nas mídias digitais, enquanto dimensão das identidades individuais e 

coletivas deles, como fluxos que contribuem com a articulação de dinâmicas identitárias e 

comunicacionais. Tais dinâmicas corporificam, por sua vez, a existência de um coletivo de 

cubaleiros, cujo discurso é atravessado pela vivência transnacional em que está inscrito. 

Antes de me adentrar na reflexão empírica propriamente dita, proponho recuperar brevemente 

algumas bases teóricas sobre as quais orientei a análise empírica, que serviram para estruturar 

o principal enquadramento argumentativo que proponho na tese: a relação entre identidades, 

narrativa e elasticidade discursiva no contexto das práticas sociocomunicacionais 

transmigrantes de cubanos no Brasil nas mídias digitais.  

 

3.1 Dinâmicas de produção de identidade nas mídias digitais 

Autores como Arfuch (2005), Hall (1996) e Ricoeur (1991) destacam três elementos 

centrais em torno das identidades: 1) seu caráter inacabado e relacional, 2) sua elaboração nas 

práticas discursivas e, por fim, 3) sua potência de se transformar no interior de atos narrativos 

traçando uma dialética entre os tempos narrados e os tempos de vida (RICOEUR apud 

ARFUCH, 2005, p. 28).  
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Se as identidades possuem um caráter relacional e inacabado, podemos dizer que elas 

também são móveis em algum sentido, na medida em que se renovam no contato com 

contextos sociocomunicacionais diferenciados. O trânsito identitário que as narrativas de si 

permitem não ocorre, no entanto, de forma linear; sua referencialidade se comprime e se 

expande, do mesmo modo que o fenômeno da elasticidade é produzido, em termos físicos. 

Enquanto dimensão coletiva da identidade individual, a identidade cultural abrange também a 

noção de identidade nacional, elaborada mediante atos de representação a partir de 

aprendizados coletivos (HALL, 2006, p. 48). Tanto Hall (2006) quanto Canclini (2006) vão 

discutir as interferências dos processos modernos de globalização na constituição das 

identidades nacionais. Canclini (2006) vai indagar, ainda, sobre como esses processos 

ocorrem considerando a mediação das estruturas informacionais e vai tensionar, a partir disso, 

o apelo territorial atribuído tradicionalmente às identidades nacionais pelo discurso das 

Ciências Sociais (CANCLINI, 2006, p.114).  

Dessa forma, proponho pensar, a partir do entendimento das dinâmicas identitárias de 

sujeitos em mobilidade, que elas estão enquadradas no viver transnacional (GUARNIZO, 

2004), para assim discutir os vieses discursivos que evidenciam os trânsitos narrativo-

identitários no contexto da experiência migratória de cubanos no Brasil nas mídias digitais. 

Me aproprio da metáfora da elasticidade para evidenciar, no contexto dessa pesquisa, 

dinâmicas de compressão e expansão que permeiam as práticas discursivas transmigrantes de 

cubanos no Brasil, que mais do que buscarem a reprodução de elementos identitários 

nacionais nos países de origem ou acolhimento, transitam entre ambos os campos de 

referência, misturando-os por vezes e produzindo narrativas porosas que estruturam, por sua 

vez, um campo de expressões próprio desse coletivo.  

As narrativas e atos discursivos constituem elementos centrais para a elaboração 

coletiva das identidades, processo que também ocorre nas plataformas midiáticas da internet 

(MATUCK e MEUCCI, 2005; POLIVANOV, 2014). Pontuo, com base em autores como 

Matuck e Meucci (2005), Mocellim (2007), Zhao, Grasmuck e Martins (2008) e Polivanov 

(2014), que esses trânsitos identitários ocorrem de forma performática, intencional e 

alterdirigida nas mídias digitais. A essas ambiências também é atribuída a função estruturante 

de modular os comportamentos identitários dos usuários; portanto essas “dinâmicas 

materiais” (CASTANHEIRA et. al, 2016) também contribuem com a configuração, circulação 

e tipos de interferências e intertextualidades que os discursos veiculados pelos usuários irão 

ganhar, assim como as formas como as distintas audiências poderão “interagir” com esse 

conteúdo.  
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Em pesquisa com 63 perfis individuais na plataforma Facebook, Zhao et. al (2008) 

identificaram que o caráter nominal das identidades individuais na plataforma era um 

elemento de peso na forma como os usuários se apresentavam. Apesar de o trabalho ter 

focalizado apenas num recorte de usos da plataforma (63 usuários), as práticas identitárias de 

apresentação de si observadas pelos autores se mostram relevantes na medida em que são 

capazes de ilustrar quanto o caráter nominal dos perfis no Facebook introduz especificidades 

para as dinâmicas identitárias. O estudo (ZHAO et. al, 2008) aponta, ainda, a ênfase atribuída 

pelos usuários da plataforma às identidades de consumo e grupais diante de narrativas 

enquadradas como mais personalistas; em outras palavras, as dinâmicas identitárias 

direcionadas a identidades grupais se mostraram relevantes nas postagens e elementos de 

autoidentificação mapeados.  

Na plataforma, as relações pessoais costumam estar fundamentalmente baseadas em 

redes sociais offline e isso certamente interfere na apresentação de si que os usuários irão 

elaborar, pois a detecção de atos falhos ou rupturas de performance (POLIVANOV e 

CARRERA, 2019) é facilitada em muitos casos. Entretanto, esse elemento não implica que a 

apresentação de si seja uma simples repetição do que ocorreria em cenários offline, até por 

que o simples fato de ela se dar em dispositivos sociotécnicos, como é o caso do Facebook, 

por si só supõe a pluralização de recursos, linguagens, pactos de ética e temporalidades para a 

que a interação possa ocorrer.  

Para além do seu tipo, as mídias digitais são agentes que por natureza “complicam” a 

vida pública, conforme pontuado por Baym e boyd (2012). As autoras consideram que essas 

alterações ocorreriam devido não somente à modulação exercida pelas arquiteturas e 

affordances de cada plataforma nas dinâmicas sociais, mas também pela mediação de 

contextos sociais, identidades e práticas que derivam da ação dos usuários em si. Tais 

modalidades discursivas indicaram dinâmicas de acoplamento entre estruturas de sentido 

ancoradas, a priori, em sistemas de referência distintos daqueles que acolhem as dimensões 

identitárias da sua nacionalidade de origem (cubana), sugerindo a ocorrência de processos de 

identificação (HALL, 2000) que produzem, por sua vez, “efeitos de fronteira” (HALL, 2000, 

p.17). Claro que esse caráter fragmentado e interconectado não é exclusivo dos processos de 

construção de identidade que ocorrem nas mídias digitais. Contudo, o fenômeno destaca 

nessas ambiências por justamente promover uma pluralização de referentes sociais que 

convivem e se interpelam entre si por meio das estruturas sociotécnicas que configuram tanto 

as práticas discursivas quanto as interações entre sujeitos. 
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A partir de uma abordagem genealógica das formas narrativas que emergem durante a 

consolidação do modelo burguês, devindo capitalista, no século XVIII, a pesquisadora 

argentina Leonor Arfuch (2010) propõe que os gêneros discursivos contemporâneos estariam 

marcados por uma relevância do biográfico-vivencial e que esse traço iria se manifestar em 

diversos âmbitos: na paisagem midiática, na escrita acadêmica e pessoal, dentre outros 

(ARFUCH, 2010, p. 64). Essa preeminência da autorreflexividade que tipifica e produz o 

surgimento do espaço biográfico apontado por Arfuch (2010) consolidou-se na modernidade 

como resultado das reconfigurações nas estruturas socioeconômicas ocidentais, conforme 

identificamos na leitura sociológica de Giddens (2002) sobre a modernidade tardia. Autores 

como Polivanov (2014; 2019) têm realizado contribuições significativas para o campo da 

cultura digital ao estabelecer um diálogo entre as principais teses do Giddens (2002) e a 

análise empírica calcada na etnografia, em torno da construção de identidade nas mídias 

digitais, sugerindo uma continuidade dessa tendência autocentrada nos atos enunciativos 

produzidos na internet, que orientam minhas reflexões nesta seção.  

David Harvey (1989) vai apontar em “The Condition of Posmodernity” que foi 

justamente a partir da cristalização dos tempos pós-modernos que os sintomas da compressão 

espaço-temporal, ancorada ao fluxo capitalista de hiperprodução e consumo, se manifestaram 

com mais força na escala global. Parece haver sido cristalizada a partir da segunda metade do 

século XX uma globalização efervescente, cujo alcance atinge o plano narrativo e dos 

imaginários através, fundamentalmente, da criação de estruturas cada vez mais especializadas 

de difusão e socialização midiáticas. Isto sem dúvidas traz questionamentos importantes em 

torno das consequências que tais compressões (HARVEY, 1989) direcionam para os estudos 

sobre migrações na contemporaneidade, nos quais cada vez mais as mídias sociais aparecem 

representadas, tanto como veículos facilitadores/limitadores do deslocamento (HORST, 2006; 

EASMAN, 2009, DEKKER e ENGBERSEN, 2014), quanto ambiências onde a experiência 

migratória se manifesta por meio das narrativas individuais e coletivas.  

Se em um mundo globalizado as identidades se configuram e renovam nos cenários 

informacionais e comunicacionais (CANCLINI, 2006), a migração, enquanto fenômeno que 

supõe mobilidades não apenas espaciais, mas também identitárias, não pode ser desvinculada 

analiticamente das redes e fluxos de informação que suportam essas mobilidades no espaço 

transnacional em que o deslocamento ocorre. Em contrapartida, o foco analítico se mostra 

fértil quando, em lugar de limitar-se a indicadores de fragmentação territorial como 

marcadores das práticas migratórias, acolhe-se a perspectiva de análise que entende essas 

práticas como transferências e mobilidades transfronteiriças. Diante da convenção da 
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globalização, a perspectiva transnacional reforça a necessidade de olhar para os processos 

identitários, no campo dos estudos migratórios contemporâneos, enquanto uma categoria que, 

além de socioespacial, engloba também um caráter marcadamente sociocomunicacional 

(CANCLINI, 2006).  

A intensificação das lógicas capitalistas de desenvolvimento tecnológico e a 

globalização enquanto fruto da expansão das redes informacionais (HAESBAERT e 

LIMONAD, 1999) também têm impacta os fluxos migratórios e práticas das comunidades 

migrantes, evidenciando não apenas uma relação direta entre o aumento da mobilidade 

mundial e a consolidação do modelo globalizado de circulação de bens e desenvolvimento 

tecnológico mas, também, a dinamização das práticas migratórias transnacionais a partir da 

massificação do acesso às tecnologias da comunicação pelos migrantes (PORTES, 2004; 

EASMAN, 2009).  

As plataformas midiáticas da internet, enquanto interfaces da paisagem midiática atual 

e locais onde as identidades são produzidas (MATUCK e MEUCCI, 2008; POLIVANOV, 

2014), têm se provado ambiências centrais para os movimentos migratórios contemporâneos 

em diversos contextos de deslocamento, conforme algumas pesquisas voltadas para os usos e 

apropriações desses espaços por comunidades migrantes sugerem (MILLER, 2014; MILLER 

e MADIANOU, 2012; UDWAN et. al., 2020; ELHAJJI e ESCUDERO; 2016; BRIGNOL, 

2015). Matuck e Meucci (2008) vão orientar a discussão sobre construção identitária no 

“ciberespaço” a partir do entendimento dessa categoria como “processo de apresentação e 

atribuição de qualidades a um sujeito, segundo sua cultura, atitudes, aparência e também com 

base na expressão de seus valores. Tais qualidades, embora não possuam uma correlação 

absoluta, e não formem uma unidade, possuem semelhanças entre si, constituem protótipos 

socialmente definidos, que aglutinam os diversos fragmentos do que se chama eu: o eu 

profissional, o eu religioso, o eu torcedor, o eu paterno etc.”. (MATUCK e MEUCCI, 2008, p. 

159). 

Vistas por essa ótica, tais ambiências teriam agenciamentos relevantes para a 

experiência migratória como um todo, inclusive previamente ao deslocamento. Evidências 

empíricas apontam para a mediação destes canais, como foi comprovado por Horst (2006) em 

estudo com participantes no interior da Jamaica. Segundo a autora, haveria indícios de que a 

intensificação nos fluxos comunicativos a partir da penetração tecnológica na região 

analisada, assim como a possibilidade de maior acesso por parte da população local, 

“conduziu os Jamaicanos a expectativas mais realistas em torno da experiência migratória e 

das oportunidades associadas à vida no exterior” (HORST, 2006, p. 155). Isto esclarece o 



112 
 

quanto a presença online e o contato com familiares e amigos que já tinham migrado fez com 

que contatos que permaneceram no país de origem tivessem acesso, mesmo à distância, a 

narrativas em torno da dificuldade da migração, tirando assim o ar romântico do processo e 

levando, inclusive, a reavaliar a saída do país. 

Outros estudos, como o de Dekker e Engbersen (2014), argumentam sobre a potência 

destes ambientes para transformar a natureza das redes sociais dos migrantes, sendo 

mecanismos facilitadores da mobilidade. Os autores apontam que a constituição destes canais 

enquanto agentes facilitadores se manifestaria a partir de quatro vias fundamentais: 1) 

acionam a possibilidade de manter laços fortes com familiares e amigos; 2) administram laços 

fracos que são relevantes para a organização do processo de migração e integração; 3) 

estabelecem uma nova infraestrutura composta por laços potenciais e, por fim, 4) 

disponibilizam uma fonte rica de conhecimento de insider em torno da migração, que é 

discreta e extra oficial (DEKKER e ENGBERSEN, 2014, p. 1). Já estudos como o de Cogo 

(2012), ao examinar a presença de haitianos no Brasil e o papel das tecnologias da informação 

e da comunicação na sociabilidade dos migrantes, sinalizam a importância da internet num 

sentido mais amplo em prol não apenas de uma busca por um know how para emigrar, mas 

também como centro mesmo da constituição da vida social dos imigrantes, que usam as 

plataformas como mecanismo para fortalecer as redes sociais transnacionais (COGO, 2012, p. 

10). 

É por meio desta lógica que, dentro da experiência migratória, parto da compreensão 

das mídias digitais enquanto continuidade de outros espaços sociais e um espaço concreto per 

se (MILLER e SLATER, 2000). Em decorrência desse entendimento, julgo fértil o 

desenvolvimento de abordagens analíticas da internet como conjunto de ambientes que, além 

de possuir certa autonomia social dada pelas estruturas próprias, também permite um 

entendimento das comunidades que através dela se organizam enquanto coletividades reais 

onde a vivência das diásporas, enquanto uma delas, ocorre.  

Mas, para além da dimensão dos usos específicos que as populações migrantes fazem 

das ambiências midiáticas da internet, interessa também explorar como as plataformas 

midiáticas que a categoria de “mídias digitais” integra agem na dimensão enunciativa da 

experiência migratória transnacional, e de que forma incidem na produção de relatos sobre e 

na mobilidade. Este questionamento surge da compreensão das narrativas enquanto 

dispositivos comunicacionais estruturados pelas ambiências midiáticas em que são 

produzidas, porém também estruturantes, por constituírem sistemas de representação que 

combinam subjetividades, poderes e afetos (IQANI e RESENDE, 2019). Para isso, a análise 
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que será apresentada a partir de agora considera os quatro eixos analíticos a partir dos quais 

foram investigados os fluxos narrativos dos cubaleiros nas mídias digitais, apresentados no 

Capítulo II.  

 

3.2 Modos de autoapresentação em perfis individuais e ambiências coletivas nas mídias 

digitais. 

Nesta seção descrevo e analiso as formas como os participantes da pesquisa se 

autoapresentam nos seus perfis individuais na plataforma Facebook; assim como a forma 

como constroem suas personas no Whatsapp. Da mesma forma, analiso como essas formas 

narrativas se dão em ambiências coletivas a cuja autoapresentação tributam vários atores, 

além das materialidades de cada plataforma. São revisados, também, os desdobramentos 

coletivos dessas dinâmicas identitárias dos sujeitos individuais nos grupos analisados, a partir 

da forma como eles escolhem se apresentar em ambientes mais públicos da comunidade.  

 

3.2.1 Modos de autoapresentação em perfis individuais no Facebook e no 

Whatsapp. 

A modo geral, foi possível identificar que existem diferenciações importantes na 

forma como os participantes da pesquisa optam por se autoapresentar nos seus perfis 

individuais no Facebook e no Whatsapp. Enquanto na primeira plataforma pude identificar 

maior frequência de “atualização” dos principais elementos de autoapresentação (leia-se fotos 

de perfil, capa e informações da seção “Sobre”), no Whatsapp pude constatar que a foto de 

perfil costuma ser mais “atualizada” pelos usuários que a descrição que disponibilizam na 

seção “Recado”. Alguns desses perfis no Whatsapp usam as frases de efeito em português 

nessa seção, assim como emojis, para complementar as estruturas nominais que os identificam 

nessa plataforma, conforme se mostra nas figuras 6 e 7, tomadas dos perfis no Whatsapp das 

participantes Mônica (esquerda) e Sandra (direita). 
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Figuras 6 e 7 — Capturas de tela dos perfis no Whatsapp das participantes Mônica e 

Sandra. 

 

              

No Facebook, o uso de frases de efeito também se mostrou um recurso bastante usado 

pelos participantes para se descrever para os outros, pois funcionam como indicadores de 

gosto (algumas frases são trechos de músicas etc.). Vale dizer que a hibridação linguística está 

presente na maioria das frases alocadas tanto nas seções “Recado” do Whatsapp quanto 

“Sobre” do Facebook, e além do português e do espanhol, bastante comuns nas postagens, o 

inglês se soma como terceira língua mais usada, conforme podemos ver na Figura 8, tomada 

do perfil individual no Facebook do participante Johan. 

 

Figura 8 — Capturas de tela do perfil de Johan no Facebook. 
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Vale destacar que, muito além das particularidades e dinâmicas materiais 

(CASTANHEIRA et al., 2016) de cada plataforma, a autoapresentação não recai 

exclusivamente na disposição dos usuários de “contar” quem são publicamente. Em 

plataformas como o Facebook a autoapresentação é uma condição necessária para a criação 

do perfil individual, uma vez que elementos associados às identidades nominais (nomes e 

sobrenomes) dos atores são requeridas pelo sistema, para validar que o perfil se corresponde 

com uma identidade tida como “real”. Com isso, os usuários precisam declarar um nome e 

informações básicas como aniversário e gênero que os tornem “identificáveis” perante a rede 

de contatos e no livro de “registros” que a plataforma é, muito além de que essas e outras 

informações possam ser alteradas posteriormente por cada ator. De igual maneira, algumas 

evidencias empíricas vão indicar que os usuários consideram os recursos de autoapresentação 

como “disclosure mínimo” dentro das plataformas (TUFECKZI, 2008); ou seja, seriam 

entendidos como os elementos que os tornaria identificáveis e rastreáveis por outros usuários.  

Em meio a contextos de estímulo multirreferenciais que tensionam os modos sociais 

tradicionais de elaboração das identidades, os participantes da pesquisa negociam 

constantemente a busca por uma coerência expressiva (SÁ e POLIVANOV, 2012) nas 

narrativas que veiculam. A ideia de coerência expressiva, que tem sido amplamente discutida 

por Polivanov (2014; 2019) a partir da leitura do sociólogo Erving Goffman diz respeito da 

continuidade nas mídias digitais da busca por uma linearidade narrativa que não comprometa 

a credibilidade das nossas histórias pessoais (POLIVANOV, 2019). Nas dinâmicas 

identitárias observadas no contexto da pesquisa, foi perceptível a apropriação de palavras e 

sintaxes tanto do português quanto do espanhol, que estes atores acionavam como estratégias 

de encaixes e desencaixes, buscando negociar credibilidade e coerência entre dois marcos de 

referência culturais simultaneamente, o que por si só compromete essa ideia de linearidade 

acionada pela noção de coerência expressiva.  

Com base na noção de descentralização das identidades (HALL, 2006, p. 8); como 

uma consequência da modernidade tardia, entendo que o fato de a identidade ter uma natureza 

processual e dinâmica (HALL, 2006; GIDDENS; 2002) faz com que as práticas narrativas 

mediante as que a identidade é elaborada assuma também certo caráter descentralizado, se 

tornando o que Chamberlain e Leydesdorff (2004) chamam de “selves narrativos 

multicamadas e polivocais”. Como vemos representado na Figura 9, a participante Mônica 

passou a usar uma estrutura nominal para se autoapresentar no Facebook combinando seu 

nome legal com as palavras “Cuba” e “Rio”, que são usadas por ela como “sobrenomes”. 
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Figura 9 — Página principal do perfil individual da participante Mônica no Facebook. 

 

Data: agosto de 2018. 

 

Em estudo comparativo com usuários estadunidenses e chineses na plataforma 

Facebook, Zhao e Jiang (2011) identificaram que a forma como os sujeitos chineses se 

apresentavam na plataforma estava vinculada a um apelo às identidades nacionais, 

diferentemente dos estadunidenses. Mediante revisão dos recursos visuais de 

autoapresentação desses usuários, os autores indicam que a forma como eles/elas usavam as 

ferramentas de autoapresentação disponíveis na plataforma tinha como propósito direcionar 

esses recursos identificativos para usuários internacionais. Apesar de os autores terem focado 

exclusivamente nas narrativas visuais estruturadas nas fotos de perfil dos usuários, podemos 

dizer que, enquanto recurso de autoapresentação mínima, o nome escolhido pelos sujeitos 

também pode funcionar como dispositivo de reforçamento da identidade nacional, enquanto 

dimensão coletiva da identidade individual que eles/elas são chamados a declarar quando se 

atribuem um nome, como é o caso da escolha pelo nome “Mônica Cuba Rio” da participante 

Mônica.  

No entanto, elementos visuais constitutivos das páginas principais dos participantes 

desta pesquisa (fotos de perfil e capa) também mostram um apelo às identidades nacionais, e 

isso ficou evidenciado na escolha por fotografias, autorais ou não, que remetessem de alguma 

forma ao repertório simbólico de Cuba ou Brasil, ou de ambos. Nessa tendência mostraram-se 

predominantes nos perfis dos participantes as iconografias de cidades cubanas e brasileiras, 

assim como elementos cartográficos representando à ilha de Cuba, como vemos nas Figuras 

10 e 11, tomada dos perfis dos participantes Rebecca e Luis. 
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Figuras 10 e 11 — Páginas principais dos perfis dos participantes Rebecca e Luis no 

Facebook. 

 

 

A imagem da foto de capa no perfil de Rebecca também nos mostra como os atores 

demarcam seu pertencimento identitário a Cuba ao mesmo tempo que ao país onde estão 

vivendo (Brasil). 
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Figura 12 — Captura de tela do perfil da informante Rebecca feita em 31 ago. 2017. 

 

A imagem apresenta a escolha que Rebecca adotou para se apresentar perante sua rede 

de contatos, utilizando o símbolo da ilha de Cuba como foto de capa no Facebook. Contudo, 

vemos as hibridações discursivas que refletem uma auto apresentação orientada a demarcar o 

pertencimento a Cuba (foto de capa), mas também a uma realidade político-social que já faz 

parte dos seus interesses temáticos, como vemos na parte de baixo da sua foto de perfil, onde 

a participante vale-se de um filtro para mostrar seu posicionamento perante à situação da 

Amazônia — um tema associado à agenda política do Brasil e que ela intencionalmente inclui 

como tópico do seu discurso virtual.  

 

3.2.2 Modos de autoapresentação coletivos no Facebook e no Whatsapp 

 

De forma similar ao que foi observado nos perfis individuais dos participantes, os 

apelos a iconografias que remetem a territórios de origem ou acolhimento também foram 

evidenciados nas ambiências coletivas. A revisão da lista de membros do grupo “Cubanos en 

Brasil” no Whatsapp, assim como o monitoramento das conversas, permitiu constatar que os 

usuários costumam enfatizar suas identidades nacionais e seus entrelugares através da 

incorporação de emojis de bandeiras de Cuba e do Brasil aos seus nomes na plataforma, 

conforme vemos na Figura 13: 
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Figura 13 — Print de conversação no grupo “Cubanos en Brasil” na plataforma 

Whatsapp, em que se exibe o nome de perfil de um dos membros, acompanhado com as 

bandeiras de Cuba e do Brasil no início e fim do nome. 

 

Data: novembro de 2020. 

Essa dinâmica de solenização dos espaços midiáticos curados pelas diásporas não 

parece ser exclusividade dos cubanos no Brasil e das formas como eles estão ocupando os 

espaços das mídias. Uma tendência similar foi sinalizada por Brignol e Costa (2016) a partir 

da revisão e análise de quatro páginas no Facebook gerenciadas por senegaleses no Brasil. No 

estudo é indicada uma tendencia à “valorização da cultura senegalesa e a presença de 

elementos que caracterizam o Senegal” (BRIGNOL e COSTA, 2016), dentre os quais 

destacam as referências feitas por esses migrantes à bandeira nacional do Senegal. As autoras 

prosseguem indicando a importância desses elementos identitários para a afirmação da 

diáspora senegalesa no Brasil. No caso dos cubaleiros que tiveram suas narrativas mapeadas 

nesta pesquisa, tanto em perfis individuais quanto em ambiências coletivas, a ocupação do 

espaço midiático via esses elementos que remetem a “valores de transcendência”103 (MILLER 

e SINANAN, 2017), apesar de ter se mostrado sim como um recurso de autoafirmação 

identitária, apareceu combinado nas postagens com elementos simbólicos homólogos da 

cultura nacional brasileira. 

Conforme mostra a Figura 14, os elementos identificadores da comunidade “53-55” na 

plataforma Facebook também interpelam diretamente às duas territorialidades principais 

embebidas no espaço transnacional habitado pelos cubanos no Brasil. Tal tendencia se 

manifesta tanto no nome dado ao grupo, que engloba os prefixos telefónicos +53 e +55, 

correspondentes a Cuba e Brasil respectivamente, assim como também na imagem de capa, 

em que aparecem as duas bandeiras de Cuba e Brasil. 

 

 

 

 
103 Daniel Miller e Jolyna Sinanan pontuam no livro “Visualising Facebook: a comparative perspective” que 

esses valores de trascendencia se refletem com certa frequência nas narrativas visuais construídas por migrantes 

de Trindade e Tobago em perfis individuais no Facebook, remetendo à “busca pelas raízes e a permanência, 

desenvolvimento de valores através da continuidade de casa, família trabalho, religião e comunidade” (MILLER 

e SINANAN, 2017).  
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Figura 14 — Captura de tela da página principal do grupo “53-55” no Facebook. 

 

Da mesma forma que o primeiro grupo mencionado, no Facebook, a estética e 

iconografia da foto do grupo integra os símbolos pátrios de Brasil e de Cuba, conforme 

mostra a imagem abaixo. 

Figura 15 — Print da imagem de perfil do grupo “Cuban@s-UFF” no Whatsapp. 

 

Com base em teorizações da sociologia espacial, Correa (2014) vai indicar, ao analisar 

dinâmicas identitárias espaciais de migrantes cubanos em bairros de Equador, que nas 

estratégias de ocupação dos espaços físicos dos bairros por esses atores as disputas por 

inserção social acentuam as fronteiras simbólicas e são expressadas não apenas pelos gestos 

físicos e o corpo em si, mas também mediante recursos textuais de representação como 

bandeiras, mapas etc. Essa solenização do espaço social, acionada por atributos relativos à 

identidade nacional cubana também se mostrou recorrente nas dinâmicas identitárias 

elaboradas pelos participantes da pesquisa nas mídias digitais, evidenciando um 

atravessamento das formas físicas de representação com as virtuais, e ao mesmo tempo 

indicando a importância atribuída a valores e signos pátrios pelos cubanos para se 

autoapresentar, conforme mostram as figuras anteriores.  
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Além dos elementos mencionados, a revisão da seção “Sobre” nos perfis dos 

participantes na plataforma Facebook permitiu constatar que a maioria opta por preencher os 

campos de formação profissional, orientação sexual, status de relacionamento, religião e 

vínculos familiares.  

Na ordem das práticas discursivas elaboradas a nível individual pelos participantes da 

pesquisa nos muros correspondentes, embora tenham se mostrado minoritárias e esporádicas 

durante o monitoramento, observei algumas de tom político, como a performance elaborada 

pela participante Adriana no seu perfil na plataforma Facebook evidenciada na Figura 16. Na 

postagem, Adriana adota um tom questionador em torno das políticas migratórias do governo 

cubano e ao projeto do Estado como um todo, que inclui a politização e consequente 

segregação dos migrantes ao longo da história. 

 

Figura 16 — Post do perfil individual da participante Adriana no Facebook. 

 

Vale remarcar que a participante Adriana expressou em entrevista104 que, ao sair de 

Cuba, sempre almejou a possibilidade de emigrar de forma permanente, um elemento a 

considerar como possível configurador das práticas discursivas confrontativas de Adriana no 

Facebook. A diferença da participante Yessi, por exemplo, Adriana usa o perfil como um 

dispositivo contestatário e questionador com relação ao governo cubano. Contudo, embora 

Yessi também tenha expressado o desejo por emigrar de forma permanente, conforme já foi 

apontado, opta por silenciar esse tipo de postagem de tom mais político e claramente opositor 

às políticas do governo cubano por medo de retaliação e para evitar banimentos nas suas 

visitas regulares a Cuba, receios baseados em experiências de perseguição política que, 

 
104 Entrevista realizada em setembro de 2020 via ligação do Whatsapp.  
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segundo relatou, já foram experimentadas pela sua família, conforme foi evidenciado em 

capítulos prévios. 

Durante a imersão nos grupos supracitados da plataforma Whatsapp ganharam 

destaque fluxos bastante intensos de conteúdos críticos à performance do governo cubano em 

vários aspectos da vida política e social cubana, e em muitos casos posturas opositoras ao 

regime, o que permite aventar que, além da apatia política com relação ao Estado da ilha que 

se manifesta no silenciamento e pouco índice de associação em práticas cidadãs 

transnacionais, existe uma rejeição explícita ao mesmo. A apatia política e o medo de 

retaliação por parte do governo de Cuba foram identificados como os dois motivos 

fundamentais pelos quais muitos participantes da pesquisa optam por a) falar de temáticas 

políticas contrárias ao governo em espaços coletivos mais “privados” e exclusivos para 

contatos próximos (como é o caso desses grupos mencionados) e por b) omitir estas 

expressões críticas ao governo cubano nos seus perfis pessoais, e inclusive em grupos, em 

plataformas como Facebook.  

No entanto, vale destacar que para além desse silenciamento da maioria sobre o tema 

político com o país de origem nos perfis pessoais, no contexto de desenvolvimento do 

trabalho de campo105 e mesmo sem terem sido questionados sobre a relação de aceitação ou 

oposição com respeito ao governo, uma das participantes da pesquisa e o administrador de um 

dos grupos observados106 solicitaram por iniciativa própria que a pesquisa deixasse registrado 

o descontentamento de ambos com relação ao Estado cubano, ainda que de forma 

anonimizada. Isto indica, da parte deles, o entendimento da pesquisa como uma plataforma 

possível para a expressão política e crítica, mas, ao mesmo tempo, denota e reforça a noção de 

reconhecimento da potência do discurso como recurso agenciador de diálogo e conflito com a 

institucionalidade cubana representada pelo governo.  

Em paralelo, durante as entrevistas foi recorrente, sobretudo da parte dos participantes 

que não fazem parte da minha rede de contatos mais próxima, o questionamento e 

interpelação em torno do meu posicionamento político sobre o governo cubano. Isto se 

apresentou como uma problemática discursiva também para mim, que não estava sendo 

entendida apenas como pesquisadora por eles, se não também como cubana e emigrante. Em 

decorrência disso e buscando não me comprometer demasiado com um alinhamento político 

 
105 Essas solicitações foram feitas especificamente no contexto de uma entrevista via ligação telefónica e durante 

o pedido de autorização de uso de prints de conversações para o administrador de um dos grupos observados no 

Whatsapp.  
106 A participante foi Adriana, no entanto, opto por não identificar o grupo mencionado de modo a não 

comprometer o iji do criador dessa comunidade. 
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que pudesse deixar aos participantes desconfiados ou reservados, optei por um 

posicionamento sincero perante eles, porém moderado, tentando enfatizar a importância da 

perspectiva deles para o diálogo. 

Em consonância com o segundo elemento, ao indagar sobre essa predisposição para 

postar conteúdos sobre Cuba nas mídias digitais, a participante Yessi, doutoranda em 

Computação e residente desde 2015 no Brasil, apontava em uma das nossas interlocuções 

que:  

Sim, as vezes sinto a necessidade de falar sobre Cuba [no Facebook] mas muitas 

vezes tenho medo (...) tem muitas coisas sobre Cuba com as quais não concordo, 

mas apesar de estar longe agora e me sentir um pouco mais à vontade para fazer 

críticas, fico com medo de que ao ir de visita façam algo comigo ou aconteça 

alguma coisa com a minha família, já sofremos na própria pele muitas injustiças 

durante muito tempo.107 

 

O depoimento de Yessi aponta para um entendimento do Facebook enquanto local 

problemático para o exercício da livre expressão ao entender, mesmo que indiretamente, que a 

condição pública das narrativas nesse ambiente poderia, potencialmente, lhe gerar conflitos 

com as autoridades do país de origem, que usariam os rastros (BRUNO, 2012) deixados por 

ela. 

A partir de entrevistas com outros participantes e a observação e monitoramento de 

grupos de cubanos no Whatsapp, entendo que o relato de Yessi contempla muitos desses 

atores, que preferem elaborar críticas ao governo cubano em espaços mais privados, 

sobretudo restritos para cubanos no Brasil, nos quais identifiquei a circulação de tais 

narrativas, ora com tom mais humorístico, ora mais sóbrias e comprometidas e parcializadas. 

A fala108 do participante Raúl, doutor em Computação e residente no Brasil também desde 

2015, mostrou uma preocupação similar com o impacto das suas postagens contrárias ao 

governo cubano no bem-estar da sua família em Cuba:  

As mídias sociais promovem muita polarização. Como ou sem anonimato, com a 

segurança que o distanciamento dá a elas, as pessoas publicam e dizem coisas que 

não diriam na vida real a outras pessoas do jeito que o fazem. As bolhas que os 

grupos temáticos criam nas mídias sociais promovem a animosidade e criam um viés 

de confirmação muito forte. Eu sempre procurei fugir desse viés de confirmação de 

modo a poder formar minha opinião lendo e interagindo com fontes de informação 

diferentes entre si. Outra razão que me motiva a fazer isso é minha predisposição a 

defender meu ponto de vista de maneira enfática e a expor minhas ideias de forma 

demasiado aberta, o que as vezes não é bom, ainda mais para meus familiares que 

estão em Cuba.  

 

 
107 Entrevista realizada em: 26 jun. 2020 via Whatsapp.  
108 Entrevista realizada em: 19 set. 2020 via Whatsapp.  
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Ainda que não exista em Cuba uma norma legal ou jurídica específica que estabeleça 

sanções aos emigrados ou cidadãos cubanos, num sentido mais amplo, por se expressarem nas 

mídias digitais contra o governo, muitas dessas práticas punitivas, sobretudo aquelas 

relacionadas ao banimento, tem sido relatadas com frequência por jornalistas e ativistas109 

considerados dissidentes pelo governo, e profissionais cubanos que abandonam missões de 

trabalho no exterior coordenadas pelo Estado cubano (COGO e RODRÍGUEZ, 2020). Em 

abordagens legislativas, alguns autores têm apontado que tanto a legislação migratória 

cubana, quanto a própria Constituição da República que configura a autoridade dessa lei, 

enquanto mecanismos reguladores das práticas cidadãs no país, se caracterizam por ser 

“insulares” (CORREA, 2013) e discricionário,110 abrindo brechas legais para arbitrariedades 

que se amparam nas ambiguidades de ambos aparelhos legislativos.   

De fato, conforme foi discutido em capítulos anteriores, Cuba concebe a internet e ao 

sistema de meios como um todo como capital de potência ideológica modulado 

exclusivamente pelo Estado, conforme a própria Constituição orienta,111 o qual espera que 

seus usos estejam alinhados aos princípios socialistas do modelo socialista. Assim, o Decreto 

Lei supracitado constitui em si próprio um texto normativo marcadamente politizado, desde 

cujo início enquadra a internet, e as tecnologias da informação e da comunicação de um modo 

geral, como “força política, científica e econômica, que contribua e propicie a integração e 

condução dos processos associados à informatização da sociedade” (GACETA OFICIAL DE 

LA REPÚBLICA DE CUBA, 2019, p. 763). 112  

Dado que com as modificações realizadas na legislação migratória cubana de 2012 a 

migração desde Cuba adquiriu um caráter temporário (AJA et al., 2017), devido às 

possibilidades de circulação dos cidadãos sem que isso — a mobilidade — representasse a 

perda de direitos de residência no país num período inferior aos 24 meses,113 emigrantes 

 
109 Recentemente, a jornalista de origem cubana Karla Pérez foi proibida de entrar a Cuba e barrada no aeroporto 

de Panamá em que aguardava sua conexão até Havana, quando foi notificada por um funcionário cubano, via 

áudio, que tinha proibida a entrada ao país. Segundo a jornalista, o banimento está relacionado com os vínculos 

que ela manteve durante um tempo com o blog “Somos+”, considerado um meio opositor pelo governo cubano. 

Ver: https://www.dw.com/es/la-habana-veta-entrada-a-la-isla-de-periodista-cubana/a-56922872.  
110 Ver: https://oncubanews.com/cuba/que-y-como-regula-la-legislacion-cubana-la-entrada-al-pais/.  
111 De acordo com o estabelecido pelo Artigo 55 da Constituição cubana, o Estado “(...) estabelece os princípios 

de organização e funcionamento de todos os meios de comunicação social” (p.81), estando eles sujeitos 

exclusivamente ao tipo de propriedade socialista.   
112 Tradução nossa: “fuerza política, científica y económica, que contribuya y propicie la integración y 

conducción de los procesos asociados a la informatización de la sociedad”.  
113Para manter direitos de cidadania em Cuba o emigrante deve realizar entradas frequentes à ilha, espaçadas 

entre si num período que não ultrapasse os 24 meses desde a última saída de território nacional registrada pelas 

autoridades migratórias cubanas. Caso não retorne nesse período, definido pela Lei de Migração (2012), passaria 

a ser considerado “emigrado” e perderia automaticamente direitos de residência e acesso aos serviços sociais, 

que poderão ser “recuperados” exclusivamente mediante a repatriação. Na atualização da Lei Cubana de 

https://www.dw.com/es/la-habana-veta-entrada-a-la-isla-de-periodista-cubana/a-56922872
https://oncubanews.com/cuba/que-y-como-regula-la-legislacion-cubana-la-entrada-al-pais/
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cubanos, em especial o segmento deles que se enquadra nas categorias migratórias legalmente 

temporárias, como é o caso de quem possui visto de estudo, por não ter perdido os direitos de 

residir em Cuba, também estão sujeitos aos dispositivos legais que regulam o uso da internet 

na ilha.  

O uso de relatos veiculados por cidadãos cubanos em perfis pessoais nas mídias 

digitais, independentemente do local desde onde essas postagens tenham sido elaboradas, 

evidencia ainda o caráter desterritorializado dessa política de controle sobre as formas 

discursivas veiculadas na internet por cubanos, sejam eles migrantes ou não. Isso significa 

que, mesmo estando em situação de deslocamento, temporário ou permanente, qualquer 

cidadão cubano estaria, a priori, sujeito a banimentos no país de origem devido a depoimentos 

veiculados nas mídias digitais que o governo considere inapropriados ou que ameacem à 

soberania nacional. 

Em contrapartida às tendencias discursivas das primeiras ondas migratórias de 

cubanos para os Estados Unidos, no que diz respeito das estratégias de autodefinição coletiva 

presente nos discursos, o corpus da pesquisa com cubanos no Brasil nas mídias digitais 

revelou tendências contrastantes. Os posts observados nos grupos incluídos na pesquisa 

mostraram que, diferentemente dos “exilados” nos Estados Unidos, a demarcação de um lugar 

ou status migratório não ocorre nas narrativas de cubanos que participam das ambiências 

observadas neste estudo. No entanto, foi possível identificar nos discursos uma ênfase ao 

status liminar (Colona e Grenier, 2010) da comunidade, embora não desde um discurso 

politizado e sim integrador, que acolhe o pertencimento à nação cubana ao mesmo tempo em 

que se reconhece parte da comunidade transnacional brasileiro-cubana. A Figura 17, tomada 

do grupo “53-55”, ilustra essa manifestação quando o usuário se refere aos membros da 

comunidade como “cubaleiros”. 

 

 

 

 

 

 

 
Migração realizada em 2015 fica esclarecido que os cidadãos portadores de passaporte comum poderão solicitar 

prorrogações e extensões desses 24 meses para permanecer fora do país sem perder direitos, porém sujeitos à 

taxação. As razões da solicitação de extensão do prazo devem ser sempre justificadas às autoridades migratórias. 

Ver: http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/12/Ley-migracion.reglamento-actualizada-2012.pdf.  

http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/12/Ley-migracion.reglamento-actualizada-2012.pdf
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Figura 17 — Post do grupo “53-55” no Facebook em que um usuário questionava as 

novas taxas de confecção do passaporte comum cubano, estabelecidas pela seção 

consular do país no Brasil em meio à crise econômica e migratória gerada pela 

pandemia da COVID-19.  

 

 

Legenda da postagem: “Olá cubaleiros [neologismo], já estão sabendo das novidades? Escrevam para o 

consulado, preparem a poupança!!! Como os serviços são taxados em dólares, eles calculam o dólar a 6 [reais-

BRL], caso suba mais [aumente a cotação do dólar], certamente a cifra vai aumentar”. Data: 15 de outubro de 

2020. 

 

As anteriores são práticas discursivas que apresentam uma natureza dinâmica e fluida, 

sujeita a uma constante alorreferencialidade nutrida pelo colapso de contextos nas mídias 

digitais que também decorrem da necessidade por nutrir redes de apoio num contexto 

desterritorializado e escasso em canais oficiais que considerem a existência e condição 

transnacional da comunidade cubana no Brasil.  

Diante da escassez de canais e projetos oficiais de vinculação transnacional, as mídias 

digitais se mostram fundamentais na criação e adensamento do campo transnacional Brasil-

Cuba, materializado a partir de iniciativas e redes comunicacionais estruturadas pelos próprios 

migrantes, muitas vezes de maneira informal, e também dos relatos que a comunidade 

constrói sobre si, como irei apresentar adiante. A página “Conectando cubanos”, mapeada 

durante a pesquisa, evidencia a capacidade de articulação coletiva transnacional quando as 

estruturas formais se mostram escassas, como acontece entre Cuba e Brasil que, a diferença 

de países com uma comunidade diaspórica cubana maior, como os Estados Unidos, não conta 

com muitos canais formais para a transação de bens e recursos para além das estruturas 

consulares e agencias pontuais como a Western Union, etc. Nesse contexto, a mobilização e 

os próprios associativismos produzidos espontaneamente pelos migrantes, para cuja 
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articulação as mídias são fundamentais, agem como estratégia de resistência. Vale pontuar 

que no contexto da pesquisa não foram identificados associativismos políticos propriamente 

ditos; predominaram em contrapartida aqueles direcionados à resolução de problemas 

cotidianos dos migrantes como: envio de remessas e bens materiais ao país de origem, 

medicamentos, documentos etc., conforme ilustra a Figura 18, tomada do grupo “53-55” no 

Facebook: 

 

Figura 18 — Post do grupo “53-55” no Facebook. 

 

Legenda do post: “Família, alguém viajando de Cuba a Rio no comecinho de agosto que possa me trazer dois 

documentos? (emoji duplicado de oração/gratidão) Obrigado desde já”. Data: 26 de julho de 2018. 

 Essa função de suporte coletivo observada nas conversações estabelecidas no grupo no 

período de mapeamento foi enfatizada na fala da participante Isabela, obtida em entrevista114, 

quando apontava que “nesse grupo a funcionalidade é bem clara, compartilhamos sempre 

informação de utilidade como temáticas legais e pedimos dicas que possam nos ajudar para a 

realização de alguma papelada; é uma comunidade bastante cooperativa e eu gosto muito”. 

3.4 Nem tudo são flores: criminalização, estigmas e narrativas de resistência  

Com base na análise empírica dos usos sociais das mídias pelas diásporas 

latinoamericanas, Cogo (2012) assinala a configuração de um campo discursivo contra 

hegemônico de construção midiática das migrações transnacionais como uma das dimensões 

das experiências de cidadania comunicativa do coletivo. Essa tendência discursiva estaria 

associada, segundo a autora, a uma mobilização dos migrantes que objetiva ressignificar as 

representações midiáticas hegemónicas e criminalizadoras que recaem em torno de 

determinados grupos de imigrantes.  

 
114 Entrevista realizada em novembro de 2020, via Whatsapp.  
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Enquadrada nos movimentos migratórios intrarregionais, a diáspora cubana vem se 

inserindo progressivamente nesse campo discursivo que produz resistências às retóricas 

dominantes dos Estados-nação, representados, neste caso, predominantemente pela figura do 

governo de Cuba, cujo discurso oficial no contexto do diferendo histórico com os Estados 

Unidos legitimou uma definição dos emigrados como “traidores”, “desertores” e “escória”, 

validando consequentemente a criminalização da emigração na esfera pública. Embora essa 

retórica tenha transmutado de forma progressiva para um discurso mais integrador e 

dialógico, a integração segue respondendo no contexto atual a uma seleção criteriosa e ainda 

politizada dos grupos considerados parte da nação pelo governo de Cuba (RODRÍGUEZ e 

COGO, 2020). Em decorrência dessa seletividade que sustenta, dentre outras consequências, a 

exclusão de alguns migrantes da vida pública cubana, associativismos variados encontram 

circuitos enunciativos na internet, sobretudo a partir dos anos 2000 (VENEGAS, 2010), 

objetivando produzir narrativas afirmativas contra hegemônicas diante da politização e 

criminalização da mobilidade dos cubanos por parte do Estado de origem.  

Nesse processo de construção de realidades, as mídias desempenham um papel 

medular, não apenas na manutenção do status-quo que conserva a ordem geopolítica, mas 

também na produção de relatos hegemônicos que tributam à estigmatização e criminalização 

das populações migrantes deslocadas desde às “margens”, processo para o qual também 

contribuem os dispositivos legais e jurídicos sobre a emigração dos Estados-nação (COGO, 

2012; LIMA e MARTINS, 2018; CORREA, 2013).  

Vale lembrar, ainda, que, embora predominantes, esses processos de criminalização da 

imigração não se restringem aos países de acolhimento enquadrados no “Norte Global”, mas 

são capilarizados também para as nações que se configuram como centros regionais de 

acolhimento dos migrantes no “Sul”, como é o caso do Brasil.  

No que diz respeito às manifestações coletivas de cubanos no Brasil, durante o 

trabalho de campo foi possível observar nos grupos analisados práticas afins ao apontado por 

Cogo (2012), embora diferenciadas delas, e de outras observadas em estudos anteriores 

(COGO e RODRÍGUEZ, 2020) na medida em que se trata, na sua maioria, de depoimentos 

veiculados pelos próprios migrantes cubanos no Brasil em circuitos informacionais internos 

da comunidade. Diferentemente do apontado antes, nestes casos não é a figura dos Estados-

nação, tanto de origem quanto de acolhimento, que se torna agente no processo de 

criminalização dos fluxos emigratórios. Esse processo pode se manifestar, também, nos 

modos de representação coletivos das comunidades migrantes, embora vale sinalizar que por 

não se tratar de práticas legitimadas pelas estruturas institucionais que normatizam as 
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sociedades, os efeitos negativos delas não podem ser comparados aos que ditas estruturas 

configuram. Portanto, o movimento analítico aqui recai apenas na observação de que, para 

além dos processos estruturais de criminalização das migrações, pautados na sua maioria pela 

seletividade migratória, existem dinâmicas coletivas que dão continuidade, com os limites 

pontuados, às lógicas segregacionistas e racistas hegemônicas que configuram os marcos 

regulatórios da migração regional latino-americana e caribenha, em especial após o “giro 

punitivo” recente (DOMENECH, 2017).  

Feitas as ressalvas, vale dizer que as dinâmicas de estigmatização internas observadas 

no trabalho de campo, fundamentalmente em falas de membros do grupo “Cubanos en 

Brasil”, ainda que reafirmem as estruturas segregacionistas pautadas nos marcos normativos 

migratórios e nas mídias (COGO e BADET, 2013), também podem ser entendidas como 

práticas de resistência que a própria comunidade desenvolve no intuito de garantir a 

continuidade dos fluxos migratórios e de se fazer “desejáveis”, tanto pelo Brasil a nível de 

Estado quanto pelo povo brasileiro.  

A Figura 19, tomada do grupo no Whatsapp “Cubanos en Brasil”, mostra um debate 

surgido na comunidade em torno do boato115 sobre um casal de cubanos barrados no Uruguai 

ao qual, segundo referem os relatos observados no grupo, alguns cubanos no Brasil, e 

brasileiros também, ajudaram financeiramente a se deslocar ao país. Os membros do grupo 

prosseguem comentando que esse casal teria se aproveitado de uma brasileira que os havia 

acolhido para apoiar sua chegada ao país, conforme as falas dos membros sugerem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Optei pelo uso do termo devido a que foi impossível verificar a veracidade dos relatos em torno do casal, 

além dos veiculados na conversa informal do grupo.  
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Figura 19 — Print de conversação no grupo “Cubanos en Brasil” no Whatsapp. 

 

 
Legenda: “Eles estavam no Uruguai e vi que estavam solicitando ajuda / Sim e desde aqui juntaram grana para 

pagar a passagem e que morassem aqui / Sim, muita gente ajudou bastante e olha agora como ficaram parados 

todos os que colaboraram (emojis) / Para vir até aqui (emojis) por culpa de alguns pagamos todos”. Data: 

setembro de 2020.  

 

A partir de informações referidas no grupo que eram bastante ambíguas, optei por 

buscar dados complementares sobre esse caso no grupo “Cubanos en Brasil” no Facebook, de 

onde a conversação no grupo do Whatsapp tinha se originado quando um membro, que 

também participa da comunidade mencionada na plataforma Facebook, visualizou o assunto e 

o levou para debate a “Cubanos en Brasil” (Whatsapp). No coletivo referido no Facebook, 

que também faz parte do campo da pesquisa, encontrei o post motivador do debate em torno 

do casal, de autoria de uma usuária cujo perfil indica ser brasileira e que supostamente teria 

acolhido ao casal, em condição de refugiados, na sua casa e eles, por sua vez, teriam se 

aproveitado da sua boa vontade. Alguns qualificativos pejorativos destacam na postagem, 

dentre eles: “grosseiros”, “mal educados” e, indiretamente, “preguiçosos”, conforme mostra a 

Figura 20. 
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Figura 20 — Post compartilhado por usuária brasileira no grupo “Cubanos en Brasil”116 

no Facebook. 

  
 

 

Legendas do print à direta: “Bom dia grupo. Sou brasileira moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse casal 

está há uma semana na minha casa. Dei abrigo porque eles não tinham onde ficar. Mas ofereci ajuda. Mas não 

fazem nada em (emoji). Somente pensam em usar a internet; e se não ofereço ameaçam”. Legendas da captura de 

tela à esquerda: “são grosseiros, mal-educados...somente incomodam. Não sei o que fazer...estão refugiados. 

Tentei ajuda-los. Mas não querem trabalhar. Só querem internet, comer e dormir...”. Data: setembro de 2020.  

 

As expressões coletivas vistas no Whatsapp remetem à negação de associação dos 

membros do grupo com esse segmento da comunidade cubana do qual o casal mencionado 

faria parte, e reforçam o distanciamento. São conteúdos que reforçam a “identidade” do 

cubano emigrante enquanto “malandro”, “oportunista” e, portanto, esses atributos, ao serem 

alvo de críticas nas mídias internas da comunidade, referem uma preocupação dos membros 

sobre o quanto, tanto o fato em si quanto sua divulgação no Facebook para outros brasileiros 

poderiam pesar na reputação dos cubanos no Brasil ao interpelar a visão coletiva dos 

brasileiros sobre os cubanos117 e os prejudicaria, como observamos na Figura 19. Já a 

 
116 Apesar de ter o mesmo nome que a ambiência analisada nesta pesquisa na plataforma Whatsapp, os grupos 

não tem relação entre si.  
117 Fazemos referência a um debate específico gerado no grupo “Cubanos no Brasil”, no dia 05 de setembro de 

2020 com motivo da postagem de uma brasileira na versão para Facebook do grupo, onde se queixava de um 

casal de cubanos que tinha pedido abrigo a ela e seu marido (cubano também), mas que estavam de alguma 

forma tirando vantagem da boa vontade do casal. O compartilhamento desse post no grupo do Whatsapp gerou 
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postagem vista no grupo do Facebook “Cubanos en Brasil” que originou o debate no grupo do 

Whatsapp tensiona não a forma como a comunidade critica internamente o comportamento de 

dois membros, mas por ter sido relatada por uma usuária brasileira remete aos modos em que 

o casal estava sendo representado coletivamente por um contato no país de acolhimento. 

Resulta interessante que a usuária tenha escolhido fazer essa “denúncia” num grupo composto 

maioritariamente por cubanos, sem capacidade nenhuma para tentar corrigir a suposta falta de 

consideração por parte do casal com ela e sua boa vontade. Infere-se então que o intuito, além 

de extravasar mediante uma postagem catártica, possa recair na necessidade de reprender de 

modo a evitar comportamentos similares, ou na necessidade de solicitar ajuda para que outras 

pessoas acolhessem o casal nas suas residências.  

Como processo identitário, a estigmatização pode ocorrer tanto a níveis individuais 

quanto coletivos. O sociólogo canadense Erving Goffman (2004) vai apontar no livro 

“Estigma-Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” que o estigma pode ser 

classificado em três tipos: as abominações do corpo, as culpas de caráter individual e os 

estigmas tribais, de raça, nação e religião” (GOFFMAN, 2004, p. 7). Para além da 

classificação que lhes seja atribuída, os estigmas produzem invariavelmente segregações 

sociais. Tomando o exemplo da história da Inglaterra na contemporaneidade, o autor vai 

assinalar, ainda, que nesse país era comum que os membros de uma mesma família 

carregassem estigmas de classe ao longo das suas vidas pelo simples fato de partilhar uma 

mesma linhagem com membros familiares de má reputação. Essa ideia pode ser válida para 

pensar no exemplo ilustrado pela conversa referida no grupo “Cubanos en Brasil” na medida 

em que os discursos dos membros da comunidade (cubanos no Brasil) que integram o grupo 

referido optam por uma narrativa de diferenciação entre eles (o casal) e nós (os cubanos que 

estão interagindo no grupo).  

Dado que a exposição, e quase linchamento, virtual do casal mencionado ocorreu num 

espaço coletivo semiaberto no Facebook onde interagem também brasileiros, a fala “por culpa 

de uns pagamos todos” veiculada no grupo do Whatsapp evidencia, além da preocupação em 

torno da reputação da comunidade cubana no Brasil, o caráter deliberado dos processos de 

“gerenciamento de impressão” (boyd e ELLISON, 2007), que, por serem modos específicos 

de construção identitária, são tributários, conforme assinalado por Polivanov (2014), do nível 

de exposição que os ambientes midiáticos da internet permitem. Enquanto ambiente 

 
polêmica entre alguns dos seus membros, inclusive chegando a ser levantada a hipótese de se tratar de um perfil 

falso que objetivava deslegitimar ou manchar a imagem dos cubanos no Brasil.  
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semipúblico integrado por redes sociais melhor segmentadas118 onde mais estruturas de 

conexão predominam (RECUERO, 2009, p. 148) do que no espaço de mesmo nome no 

Facebook, no grupo “Cubanos en Brasil” (Whatsapp) predominam falas e desabafos de tom 

mais catártico e inclusive menos “politicamente corretas”, entendidas as últimas como 

práticas discursivas calcadas no entendimento, culturalmente construído e compartilhado pela 

comunidade, sobre o que se deve ou não dizer.  

Enquanto coletivo, a comunidade se mobiliza internamente no grupo em torno de 

preocupações sobre a performance de migrantes cubanos cujas práticas prejudicariam a 

reputação dos migrantes no país. Este fenômeno se manifesta em conteúdos que criticam e 

configuram uma pretensa “identidade” de alguns cubanos emigrantes enquanto malandros, 

oportunistas e, portanto, que representariam um fardo para o restante da comunidade, afetando 

a visão coletiva dos brasileiros sobre os cubanos119 e prejudicando a desejabilidade do grupo 

na sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, conforme apontam Matsaganis et. al (2011) a 

partir do estudo de contextos migratórios, por recriarem as normas sociais e comunicacionais 

dos países de acolhimento, as mídias, sejam elas digitais ou não, funcionam como dispositivos 

de letramento em torno da cultura e a sociedade em que os migrantes se inserem 

(MATSAGANIS et al., 2011, p. 58). 

Esse letramento pode ser entendido também como um letramento ético que 

funcionaria, a partir de interações em ambientes transnacionais nas mídias digitais, como 

sistema de consulta pública a disposição dos migrantes em torno das normas de 

comportamento e os valores aceitos na sociedade de acolhimento. Essas normas são 

negociadas e pactadas também internamente, conforme as postagens anteriores refletiram.  

Uma manifestação interessante nesse sentido também aponta não apenas para a crítica 

a membros indesejáveis da comunidade no Brasil, aos quais se referem com adjetivos tais 

como “preguiçosos, parasitas”, mas também à comparação com outros grupos de migrantes 

que sofrem preconceito no país, como o caso dos venezuelanos. A preocupação subjacente 

 
118 Segundo o administrador de “Cubanos en Brasil” reforça em várias intervenções realizadas por ele nas 

conversações do grupo, e de acordo com a minha experiência pessoal de acesso a essa comunidade, para fazer 

parte é necessário que algum membro compartilhe o link de acesso para que, assim, o novo usuário passe a 

integrar esse coletivo e participar das conversas. Conforme falas reiteradas pelo administrador, apenas se permite 

a entrada de cubanos e de pessoas que os outros membros conheçam, o que contribui a preservar a segurança e 

conforto dos membros nesse ambiente.  
119 Fazemos referência a um debate específico gerado no grupo “Cubanos no Brasil”, no dia 05 de setembro de 

2020, com motivo da postagem de uma usuária brasileira no grupo “Cubanos en Brasil” no Facebook. A usuária 

em questão se queixava de um casal de cubanos que tinha pedido abrigo a ela, mas que estavam de alguma forma 

tirando vantagem da sua boa vontade. O compartilhamento desse post no grupo do Whatsapp gerou polêmica 

entre alguns dos membros, inclusive chegando a ser levantada a hipótese de se tratar de um perfil falso que 

objetivava deslegitimar ou “manchar” a imagem dos cubanos no Brasil.  
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desses cubanos radica na possibilidade de “começarem a falar mal dos cubanos no Brasil” e 

que “por culpa deles paguemos todos”120, apontando para uma possível afetação das 

experiências migratórias presentes e futuras do coletivo, o que indica um certo senso de 

autoproteção, como observado por Cogo (2014) no caso de haitianos no Brasil. Porém, a 

solidariedade destacada pela autora ao observar essas redes apresenta traços particulares no 

grupo “Cubanos no Brasil”, cujos membros - a nível narrativo - advogam pela proteção do 

coletivo sob critérios excludentes e narrativas por vezes preconceituosas com os conterrâneos.  

Uma tendência similar, ainda que não ancorada especificamente nas mídias digitais, 

foi referida por Martins (2020) ao mencionar estudos sobre as dinâmicas comunitárias de 

brasileiros nos Estados Unidos, que manifestaram algumas práticas internas de diferenciação 

social e exclusão entre os membros da comunidade. Essas práticas são elaboradas a partir de 

narrativas orientadas pela ideia de “nós contra eles”121 e se baseiam fundamentalmente em 

critérios como classe social, local de moradia, região de origem dos migrantes, status legal 

nos Estados Unidos, dentre outros (MARTINS, 2020, p.7).  

Os pontos de contato entre ambas comunidades no que diz respeito dos discursos 

autorreferenciais revelam processos de apropriação e reprodução de narrativas hegemônicas 

que historicamente têm representado as latinidades, e especificamente as mobilidades latino-

americanas, como alteridades, atribuindo a essas populações retóricas pejorativas, marginais e 

inclusive se mostrando como continuidades de uma criminalização que se intensifica em 

alguns territórios e populações migrantes, como ocorre com os imigrantes mexicanos nos 

Estados Unidos (GARCÍA HERNÁNDEZ, 2013) ou até com cubanos no Equador 

(CORREA, 2019). Nesse contexto mais amplo de criminalização da emigração latino-

americana via retóricas, leis e políticas públicas dos Estados-nação (LEVITT e SCHILLER, 

2004), às diásporas têm respondido através de iniciativas midiáticas que pluralizam essas 

representações e ressignificam discursos sobre si próprias (COGO, 2012). 

Considerando a importância de analisar os espaços midiáticos surgidos em contextos 

de deslocamento enquanto “novos espaços diaspóricos” (RETIS, 2014) emergentes em um 

mundo globalizado e desterritorializado, destaco que tais ambiências curadas pelas diásporas 

transnacionais favorecem o encontro entre fluxos comunicacionais que permitem a circulação 

de narrativas e capital social entre as sociedades de origem e acolhimento dos migrantes.  

 
120 Tradução livre realizada pela autora de mensagens compartilhadas no grupo de Whatsapp “Cubanos en 

Brasil”, no dia 05 de setembro 2020.  

121 No livro mencionado a expressão usada em inglês é o “us versus them” (p. 7).  
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No caso cubano, o enclave étnico (PORTES, 2004) da diáspora assentada na Flórida, 

Estados Unidos, tem uma tradição de longa data na produção e circulação de mídias variadas 

que contribuíram com o reforço de uma identidade liminar de exílio a partir dos anos 1970, 

quando tabloides, revistas, jornais, dentre outros meios, passaram a fazer parte das práticas 

comunicacionais da comunidade (GARCÍA, 1996 apud. COLONA e GRENIER, 2010). Na 

contemporaneidade, estudos (VENEGAS, 2010) indicam a continuidade e evolução desse 

ethos do exílio nas plataformas midiáticas da internet, que começaram a dinamizar 

comunidades de interesse — em um primeiro momento de acesso limitado à internet em 

Cuba, exclusivamente entre os cubanos emigrados - extremamente marcadas por discursos 

nacionalistas e sintomáticas de uma separação clara entre nacionais e emigrados.  

Por outra parte, a massificação do uso das mídias digitais pelos cubanos que começa a 

ser perfilada desde 2017, com a entrada da tecnologia 3G, foi essencial não somente na 

pluralização e descentralização dos debates públicos (CELECIA, 2019), mas também na 

incorporação da ilha a um circuito global de circulação da informação sem precedentes. A 

diáspora cubana vem se inserindo cada vez com mais força no debate público de Cuba, 

usando as mídias digitais como suporte para articular um diálogo sustenido com o governo e a 

sociedade cubana. Estudos têm apontado para a predisposição dos emigrados122 para se inserir 

na vida pública do país (ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017), embora o papel das tecnologias da 

informação e da comunicação nesse movimento tenha sido sinalizado timidamente nas 

pesquisas (GEOFFRAY, 2013; VENEGAS, 2015; PADILLA, 2016).  

Essa reconfiguração da esfera midiática e a ampliação dos usos das TICs em Cuba 

também se relacionam com a emergência do que Geoffray (2013) caracteriza como “espaços 

sociais contenciosos transnacionais”, atentando para a diversificação dos debates e o 

deslocamento de uma “micro-autorreferencialidade” para uma referencialidade muito mais 

ampla” (GEOFFRAY, 2013, p. 23) na ilha em cuja conformação a diáspora tem 

desempenhado um papel central, promovendo debates públicos que concernem à sociedade 

cubana como um todo.  

Extremamente marcado ainda por uma polarização retórica, este diálogo responde a 

uma continuidade, no ambiente digital, de demandas da comunidade de emigrados cubanos 

que ao longo de décadas têm questionado as políticas migratórias cubanas e o agir do governo 

perante os emigrados, limitando sua capacidade de agência no país de origem. Embora estes 

 
122 É usado aqui o termo “emigrados” e não “imigrantes” pois o enquadramento dado pela Lei Migratória cubana 

aos cidadãos que residem de forma permanente no exterior da ilha distingue entre “migrantes temporários” e 

“emigrados”, conforme são definidos os que emigram definitivamente do país.  
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tensionamentos ainda se mostrem predominantes nas mídias digitais, evidências empíricas 

apontam para uma diversificação significativa das pautas discursivas e uma transição de 

conversações confrontativas para esforços mais dialógicos no debate entre diáspora e governo 

cubano nessas ambiências midiáticas (COGO e RODRÍGUEZ, 2020). Nos ambientes digitais, 

a conversação entre os emigrados e o país de origem ganha força na medida em que o campo 

social transnacional (BASCH, GLICK-SCHILLER e SZANTON BLANC, 1994) de Cuba é 

adensado pela entrada e diversificação dos usos de internet na ilha e pelo debut de formas de 

governabilidade online do Estado cubano.  

A individualização do consumo de internet, em particular, tem contribuído, apesar das 

restrições de consumo derivadas da política de acesso à informação em Cuba, ao 

fortalecimento, e a estruturação em si própria, da comunidade transnacional cubana. A 

ampliação e individualizado do acesso à internet em Cuba engloba a densificação de redes de 

intercâmbio cultural e informacional. Estes fluxos derivam em intercâmbios de “remessas 

sociais” (LEVITT, 2011) que, do mesmo modo que as remessas econômicas, permitem a 

participação dos migrantes na vida social do país de origem.  Estes intercâmbios se dão uma 

vez que as formas alternativas e informais de consumo de mídias permitem a circulação de 

narrativas conectadas aos modelos aspiracionais capitalistas (CELECIA, 2020). Por outro 

lado, a colisão de narrativas transnacionais devido ao aumento da mobilidade (e circularidade) 

populacional desde a reforma migratória de 2012, também tributam à configuração desse 

ecossistema. Como outras do seu tipo, a comunidade transnacional cubana usa as mídias 

digitais para dar continuidade às relações interpessoais e fortalecer redes sociais no 

deslocamento. Porém, não exclusivamente, pois, há indícios de que os cubanos deslocados 

também procuram usar as ferramentas de comunicação disponíveis na internet para se inserir 

na esfera e debate públicos cubanos (COGO e RODRÍGUEZ, 2021); embora essa inserção 

gradual ocorra num cenário de disputa de pertencimento demarcado ainda pela polarização 

política e a segregação da emigração. O foco desta seção foi discutir desdobramentos 

empíricos da produção de estigmatizações sobre grupos de cubanos no Brasil, enquanto 

dimensão identitária produzida pela representação.  

O encontro entre os cubanos de “dentro” e “fora” da ilha na internet está provocando 

uma diversificação interessante na paisagem discursiva dos cubanos em origem, cujas práticas 

são nutridas pelos novos usos e formas de consumo das redes, aprendidos nas trocas com os 

conterrâneos e ensaiados de modo a buscar uma maior inserção no panorama social 

transnacional em meio a um modelo comunicativo que, mesmo diversificado, ainda pode ser 

caracterizado como “cativo”.  
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As discussões apresentadas neste capitulo recaíram em como os processos individuais 

e coletivos de identidade se manifestaram nos distintos campos monitorados durante a 

pesquisa, assim como nas falas dos participantes e nas interações sociais dos usuários e 

participantes do estudo. Com isso, reforça-se que a sociabilidade se apresenta também como 

um fator constitutivo da produção identitária nas mídias digitais, conforme estudos do campo 

da cultura digital tem enfatizado (MATUCK e MEUCCI, 2005). A conformação de estigmas 

coletivos, evidenciados no Capítulo pelos modos de representação interna da comunidade, 

perfila-se como marca identitária que remete às expectativas sociais da sociedade de 

acolhimento com relação aos migrantes, e configuram pactos internos em torno aos modos de 

comportamentos que irão ser tolerados pela comunidade. Embora não tenha sido o foco da 

análise, o alcance massivo das mídias, assim como a registrabilidade dos relatos 

estigmatizadores veiculados nelas, lança questionamentos a respeito dos modos em que essas 

marcas identitárias acompanhadas de exposições vão afetar a integração dos migrantes na 

vida pública do país de acolhimento. Isso posto, nos adentramos a seguir na discussão dos 

elementos de sociabilidade propriamente ditos, que irão ser apresentados no Capítulo IV. 
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Capítulo IV. Zonas midiáticas de fronteira e práticas interacionais dos cubaleiros no 

cenário transnacional 

Neste Capítulo irei apresentar análises derivadas do estudo de recursos e estratégias 

articulados por cubanos no Brasil nas mídias digitais para construir laços sociais na 

mobilidade, atentando para as formas como essas práticas narrativas são atravessadas pelas 

dinâmicas de sociabilidade inscritas no campo transnacional estruturado nessas ambiências.  

Recuperando reflexões de capítulos precedentes, fundamento a análise empírica na 

compreensão do campo social transnacional como o espaço plurilocal onde as vidas dos 

transmigrantes ocorrem (PRIES, 2002), atravessadas pelas redes oficiais, legais, culturais e 

sociais que vinculam aos migrantes aos territórios imaginados que integrariam uma nação 

(ANDERSON, 1991). Este conjunto de redes converge, dando lugar a formas discursivas por 

meio das quais a identidade dos migrantes circula e se transforma. A partir desta formulação, 

proponho pensar de que formas os migrantes cubanos no Brasil produzem este campo 

transnacional no contexto de mobilidade Cuba-Brasil nas suas narrativas nas mídias digitais. 

Para isso, foi observado que os/as migrantes acionam marcadores identitários associados aos 

Estados-nação (Cuba e Brasil) para (re)construir suas identidades no cenário transnacional, 

porém não exclusivamente. Na medida em que formas híbridas desses marcadores associados 

a priori aos Estados-nação iam se mostrando mais presentes nas práticas narrativas dos 

migrantes, assumiu-se, no contexto da pesquisa, a pertinência de considerar tais práticas como 

um elemento articulador do campo social transmigrante dos cubaleiros. Ao mesmo tempo, a 

observação das diferentes formas de apropriação e elaboração dessas práticas pelos 

participantes da pesquisa, permite entendê-las enquanto manifestações individuais de formas 

coletivas de identidade.  

A partir desse entendimento, é formulada neste Capítulo a ideia de “zonas midiáticas 

de fronteira”, fundamentada na compreensão de que o espaço de elaboração identitária dos 

migrantes através das práticas narrativas constitui um espaço fronteiriço que, por sua vez, 

estrutura-se nos atravessamentos entre as expressões identitárias individuais e coletivas na 

virtualidade, e atravessada por dinâmicas de sociabilidade e formas de narrar que tensionam 

os limites entre o nacional e o transnacional. Conforme apontado por Appadurai (1991) e por 

ser essa uma pesquisa etnográfica, tanto a formulação da ideia de “zonas midiáticas de 

fronteira” quanto a própria pesquisa encaram a problemática metodológica que supõe, no 

mundo globalizado e interconectado da contemporaneidade, identificar e delimitar expressões 

identitárias associadas a grupos nacionais específicos. Ao apresentar a ideia de etnopaisagens 
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enquanto “paisagens das identidades dos grupos” (APPADURAI, 1991), o autor questiona 

justamente as formas através das quais a Antropologia deve abordar esse objeto, considerando 

que a vivência e produção das identidades não é mais pautada pelo indicador da 

territorialidade e espacialidade fixas nem tampouco por uma leitura nacionalista da cultura. A 

proposta do autor mobiliza uma ideia de prática etnográfica no campo dos estudos culturais, 

que é apropriada aqui no contexto da pesquisa, como prática de observação e análise que deve 

“capturar o impacto da deterritorialização nos recursos imaginativos das experiencias locais 

vividas” (APPADURAI, 1991, p.196).123  

Baseada nestes fundamentos, neste capítulo observo de que modos as interações 

sociais transnacionais são construídas pelos cubaleiros nas mídias digitais mediante as 

práticas narrativas, articulando eixos analíticos que procurei delinear atentando para critérios 

de formato e conteúdo dos relatos, de forma combinada, quais sejam: a) questões linguísticas 

e b) colapso temporal e de contextos. O fato de estarem integrados entre si na categorização 

analítica proposta aqui evidencia justamente as simbioses imagético-discursivas que fazem 

parte da dimensão comunicacional da vivência migratória nas mídias digitais.  

 

Em textos seminais para o campo dos estudos migratórios contemporâneos, Glick 

Schiller et. al (1992; 1995) ressaltam a perspectiva do transnacionalismo como um marco 

epistemológico essencial para pensar a mobilidade na atualidade. Por sua vez, esta transição 

analítica foi se fortalecendo no campo de debate das migrações nas Ciências Sociais como 

resultado da superação do “nacionalismo metodológico” (GLICK SCHILLER e WIMMER, 

2002). Debater as diferentes experiências migratórias no cenário contemporâneo a partir deste 

enquadramento supõe assim focalizar a mobilidade transnacional enquanto conjunto de 

experiências que “enfatizam a emergência de um processo social no qual os imigrantes 

estabelecem campos sociais que atravessam fronteiras geográficas, culturais e políticas” 

(GLICK SCHILLER, 1992, p. 9). A perspectiva transnacional propõe-se ir muito além do 

critério socioespacial fragmentado que durante algum tempo dominou as reflexões sobre 

migração nas Ciências Sociais Aplicadas. Em decorrência dessa virada epistemológica, e 

alentado por um contexto geopolítico marcado pela predominância do modelo globalizado na 

circulação dos fluxos econômicos, políticos, culturais, intelectuais e sociais no mundo, o 

campo dos estudos migratórios têm se visto interpelado pelos questionamentos analíticos que 

o transnacionalismo levanta para o estudo das práticas que comunidades deslocadas 

 
123 Tradução nossa. No original: “What a new style of ethnography can do is to capture the impact of 

deterritorialization on the imaginative resources of lived, local experiences”.  
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desenvolvem entre as fronteiras, atentando também para o papel mediador dos Estados 

nacionais nessas dinâmicas (LEVITT, 2001). Essa perspectiva abrange, consequentemente, os 

pontos de contato entre os territórios de origem e destino e as experiências sociais vinculadas 

a eles, integrados em um mesmo campo social, econômico, político e cultural onde os 

migrantes tem um poder limitado de agenciamento. No cerne do debate em torno da 

experiência transnacional dos migrantes, Levitt e de la Dehesa (2017) problematizam o 

quanto a vivência e a busca por estratégias de pertencimento a grupos distintos seriam de fato 

uma escolha dos migrantes propriamente dita ou uma condição forçada, justamente pelo 

contexto de virada para o regime de “normalização das fronteiras nacionais e das barreiras 

étnicas” (GLICK SCHILLER e SALAZAR, 2013, p.184)124 em grande parte derivada das 

recentes crises econômicas globais com as quais o século XXI teve seu ponto de largada. 

Conforme elencado por Levitt e de la Dehesa (2017), algumas das práticas moduladoras dos 

Estados-nação amparadas nessa ênfase nacionalista compreendem, no caso dos países 

emissores, políticas que buscam garantir o engajamento dos migrantes e as contribuições em 

origem; enquanto os países de acolhimento as políticas imigratórias seriam um reflexo da 

seletividade étnica e racial de cada país com relação a certos grupos de imigrantes (LEVITT e 

DE LA DEHESA, 2017, p.1522). Nesse sentido, o papel dos Estados-nação e das políticas 

migratórias, tanto na sociedade de origem quanto na de acolhimento dos migrantes, são 

fundamentais e impactam diretamente na forma como a população deslocada vai experimentar 

a vivência transnacional e, consequentemente, nutrir redes sociais nesse espaço para-

fronteiriço em que a mobilidade se desenvolve. 

Na visão de Guarnizo (2004), esse conjunto de práticas além das fronteiras é 

denominado “viver transnacional” e entendido pelo autor como um fluxo de relações 

multidirecionais, que não apenas parte das sociedades de acolhimento para as de origem, mas 

também considera o modo como as últimas nutrem as primeiras. Vale destacar que, partindo 

de uma visão geopolítica que considera os fluxos migratórios como fundamentalmente 

orientados para os países detentores do capital à escala global, o autor usa os termos “norte” e 

“sul” para se referir às sociedades de acolhimento e origem respectivamente, assumindo que o 

fluxo ocorreria nessa direção. Além de problematizar essa conceituação, opto pelos termos 

“sociedades de origem” e “sociedades de acolhimento” por considerar que se adaptam melhor 

ao contexto migratório específico que a tese tem como objeto, dada a reconfiguração recente 

das rotas migratórias de cubanos para países considerados do “Sul Global”, nas quais a 

 
124 Tradução nossa. No original: “However, the current global economic crisis seems to be accompanied by a 

normalization —once again— of national borders and ethnic boundaries”.  
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mobilidade Cuba-Brasil se insere, embora os fluxos para o “Norte” continuem sendo 

predominantes nos padrões de mobilidade da comunidade (OIM, 2020). 

Nesse contexto de mobilidade global desatado a partir dos anos 90 do passado século 

(GLICK-SCHILLER e SALAZAR, 2013), as tecnologias da informação e a comunicação 

passaram a desempenhar um papel cada vez mais central na consecução dos projetos 

migratórios, na estruturação das práticas transnacionais dos imigrantes e no adensamento das 

redes migratórias nos países de origem e acolhimento através, sobretudo, dos fluxos 

informacionais derivados das formas midiáticas espontâneas da diáspora (GEORGIOU, 

2005). Como experiência social, as práticas transnacionais também se manifestam mediante a 

dimensão midiático-social da experiência migratória. Dentre a miríade de práticas que se 

enquadram nessas dinâmicas informacionais e socio-comunicacionais das comunidades 

migrantes, encontramos as redes de associativismos mediante grupos e comunidades de 

interesse nas mídias digitais, assim como as curadorias de si e estratégias de autoapresentação 

que os migrantes desenvolvem em perfis individuais. Ambas categorias integram os campos 

de observação onde a produção de dados para esta pesquisa teve lugar.  

Nos grupos analisados como parte do corpus da pesquisa reparei na presença tanto de 

pessoas que, apesar de haver experimentado uma segunda mobilidade posterior ao 

deslocamento para o Brasil, continuam participando dessas associações, assim como a 

presença de outros cubanos que nunca residiram no país, porém pretendem fazê-lo. No caso 

desse segundo grupo, a presença em algumas plataformas midiáticas da comunidade lhes 

permite acesso a informação atualizada sobre os procedimentos para emigrar, facilidades para 

encontrar emprego, custos da vida no país etc. Nesse sentido, esses coletivos se tornam canais 

essenciais no compartilhamento de experiências, dicas e orientações sobre como migrar e 

atuam na organização migrante num sentido mais amplo, conforme observa Brignol (2015) ao 

analisar os usos sociais das tecnologias por migrantes senegaleses no Brasil.  

No caso do grupo “Cubanos-UFF” no Whatsapp observei que, apesar de a maioria dos 

membros residir no Brasil (14), um deles reside atualmente nos Estados Unidos e um em 

Cuba125. Da mesma forma, no grupo “Cubanos en Brasil” identifiquei 115 participantes 

residentes no Brasil, um conectado da Espanha, sete de Cuba, dois da Venezuela, um do 

Equador, três do Suriname e um do Uruguai. Destaco que a maioria dos que estão fora do 

 
125 Essa inferência foi feita a partir da checagem dos números telefônicos desde os quais os participantes do 

grupo acessam ao mesmo. Os prefixos de cada número evidenciaram as localidades desde as quais esses atores 

acessam ao espaço, além de que a própria participação da autora nos grupos permite ter informações sobre os 

locais atuais de residência dos membros.  
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Brasil se conecta ao grupo a partir de países geograficamente próximos, desde os quais 

potencialmente poderiam concretizar um deslocamento ao Brasil via fronteiras terrestres.  

 

4.1 “Para falar derecho como falan”:126 Dinâmicas lingüísticas dos cubaleiros nas mídias 

digitais 

 De acordo com Canclini, na pós modernidade os contextos informacionais têm 

conduzido cada vez mais à produção de identidades “transterritoriais” e “multilinguísticas” 

(CANCLINI, 2006). Quando pensamos na interseção entre experiências de mobilidade e 

mídias digitais, especificamente, esta fluidez nas práticas sociocomunicacionais que a pós 

modernidade trouxe consigo resulta bastante nítida. Através da observação e monitoramento 

das práticas discursivas dos participantes da pesquisa, reparei que a questão linguística mostra 

uma dinâmica interessante, justamente por evidenciar trânsitos interacionais experimentados 

por cubanos no Brasil, conforme começamos a apontar no capítulo anterior. As mídias digitais 

favorecem a produção e manutenção de efeitos interlinguísticos a nível coletivo que, ao 

mesmo tempo em que criam expressões sociolinguísticas próprias do grupo, também geram 

conflitos comunicacionais e disputas de autoridade nesses ambientes.  

O monitoramento no Facebook e o Whatsapp mostrou que os participantes da pesquisa 

utilizam a língua portuguesa cotidianamente para se auto apresentar e socializar no Facebook, 

além do espanhol. Este ponto é especialmente interessante pela sua recorrência nos diferentes 

cenários em que a pesquisa se desenvolveu. O uso do português pelos participantes não está 

limitado à apresentação de si no Facebook, onde as audiências são expressivamente maiores e 

haveria mais possibilidades de optar pelo uso da língua de acolhimento no intuito de se fazer 

inteligível em meio a um público amplo. Além dessa plataforma, a imersão e observação de 

dois grupos de cubanos “Cubanos en Brasil” (Facebook) e “Cubanos-UFF” (Whatsapp), 

mostraram também o uso da língua portuguesa e do “portunhol” nas conversas entre os 

próprios “cubaleiros”, ainda que se tratasse de espaços restritos para cubanos, como fica 

ilustrado nas seguintes imagens. 

 

 

 

 

 

 
126 Fala de um dos membros do grupo “Cubanos en Brasil” no Whatsapp, tomada durante a observação das 

interações. Data da captura de tela: novembro de 2020.  
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Figura 21 — Captura de tela do grupo “Cuban@s-UFF” no Whatsapp em abril de 2018. 

 

A participante Rebecca, por exemplo, trouxe à tona essa questão em uma das 

postagens analisadas, onde reflete a preocupação de administrar socialmente os dois grandes 

grupos sociais que lhe interessa atingir com seu discurso: cubanos e brasileiros. Tal 

preocupação fica esclarecida no uso de ambas línguas, português e espanhol, inscritas na 

postagem que segue. 

Figura 22 — Postagem do perfil pessoal da participante Rebecca no Facebook feita em 

31 de dezembro de 2016.127 

 

Ao optar por escrever a mensagem de agradecimento pelos parabéns que recebeu no 

seu aniversário em duas línguas, Rebecca demonstrou um cuidado especial em que tanto os 

brasileiros quanto os cubanos que formam sua rede fossem contemplados pela sua narrativa; 

salientamos apenas o fato de ela ter escolhido o português, apesar de não ser sua língua mãe, 

para encabeçar o post. Mesmo não tendo questionado ela sobre tal hierarquização e, portanto, 

não saber com clareza o motivo que a levou a ordenar dessa forma, aventamos que pode se 

dever ao fato de seu universo social mais cotidiano atual ter lugar no Brasil, e não mais em 

Cuba. Inclusive a própria proximidade e enraizamento da língua portuguesa no seu dia a dia 

 
127 Apesar de que o print remete a uma postagem realizada em 31/12/2016 e o recorte temporal da pesquisa ter 

sido formalmente iniciado em 2017, ele faz parte das interações coletadas na imersão piloto que deu origem ao 

projeto da pesquisa em si. Optei por sua inclusão na apresentação dos dados por ter se mostrado significativo e 

correspondente com os eixos analíticos definidos na pesquisa. 
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— em casa, na universidade, com os colegas e amigos — potencialmente a conduziria a uma 

maior familiaridade com este idioma do que com o espanhol, restrito, após a mobilidade, aos 

contextos discursivos das redes sociais online, fundamentalmente.  

No livro “O enigma multicultural”, Baumann (2001) discute sobre a questão do 

“purismo” étnico quando coloca: “Desde o ponto de vista analítico, a etnicidade não é uma 

identidade dada por natureza, senão uma identidade que se cria através da ação social” 

(BAUMANN, 2001, p. 34). Dialogando com este apontamento realizado pelo autor, 

entendemos que as interferências culturais pelas quais os imigrantes são atravessados os 

colocam constantemente em lugares de reflexão e questionamento em torno do seu papel nas 

sociedades transfronteiriças que habitam. Quando o imigrante se depara com o novo contexto 

socioeconômico e cultural que o acolhe no país ao qual se desloca, é convidado de maneira 

implícita a refletir sobre seu lugar no mundo. Quem sou? Por que estou aqui? Qual é o meu 

lugar no Brasil? E, especialmente: como posso me integrar amigavelmente com esse novo 

contexto? São algumas das questões que provavelmente nunca teria levantado, ao menos não 

com tanta intensidade, em momentos anteriores ao meu próprio deslocamento. A apropriação 

linguística é assim uma das estratégias assumidas por estes sujeitos para “interpelar” 

coletivamente uma rede de contatos multicultural com a qual têm de fazer “contratos” 

discursivos de maneira constante, com a consciência também de que o agenciamento da 

própria plataforma, o Facebook, permite a compreensão do texto a grupos multilinguísticos 

devido à função de tradução automática. Em entrevista realizada128 o participante Johan 

discute os desafios narrativos que estar num lugar transnacional acionava:  

De qualquer maneira, há sempre uma brecha entre esses posts e o que os teus 

contatos cubanos recebem, porque o uso de uma língua diferente torna difícil que 

eles te entendam.  
 

Contudo, os achados empíricos também apontam para essa hibridez linguística como 

resultado de uma forma exclusiva do grupo de se comunicar entre si e também da necessidade 

dos atores de contemplar nas suas narrativas audiências diferenciadas entre si pelo critério 

linguístico. A imagem que segue, coletada em conversa no grupo “Cubanos en Brasil” no 

Whatsapp, ilustra esse movimento. 

 

 

 

 

 
128 Entrevista realizada em 18/07/2018 via Facebook.  
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Figura 23 — Captura de tela de conversação no grupo “Cubanos en Brasil” na 

plataforma Whatsapp. 

 

A imagem mostra a escolha por uma escrita fronteiriça em termos linguísticos, onde o 

português e o espanhol aparecem misturados numa sintaxe acoplada, porém além da 

coexistência entre ambos os idiomas, o usuário incluiu palavras em espanhol na frase, que 

está escrita fundamentalmente em português, o qual por si só resulta instigante ao se tratar de 

um grupo exclusivo para cubanos. Essa dinâmica discursiva ocorre num contexto 

comunitário, no entanto, assim como foi observado no grupo “Cuban@s-UFF”, a opção pelo 

português revela a familiaridade e o conforto comunicacional desses migrantes com a língua 

portuguesa. Fica evidenciada assim uma tendência à mixagem que se fundamenta num pacto 

coletivo de sociabilidade perante um circuito social que também partilha e tem as ferramentas 

para decodificar esse fluxo de escrita interseccional.    

Outra postagem, tomada do perfil da participante Isabela em maio de 2018, demonstra 

também tal fluxo de escrita. 
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Figura 24 — Captura de tela do perfil da participante Isabela de 28 de maio de 2018. 

 

A imagem ilustra a combinação de um meme compartilhado pela participante no seu 

perfil individual do Facebook. Embora o meme estivesse originalmente em espanhol, a 

legenda escrita por Isabela evidencia um endereçamento da mensagem para o circuito 

brasileiro da sua rede de contatos na plataforma. Esse ato discursivo tensiona a ideia de uma 

linearidade discursiva e mostra claramente a segmentação de público realizada pela 

participante.  

Um fenômeno similar a este identificado na plataforma Whatsapp, também foi 

observado nas narrativas de si que estes mesmos sujeitos, e outros de perfil similar, 

construíam no Facebook. Alguns dos participantes declararam que esta prática tem neles 

provocado, em algumas ocasiões, conflitos com a parte dos seus contatos que pertence e 

permanece no seu país de origem, identificando assim a existência de alguns embates 

culturais entre os membros da comunidade analisada, especialmente no que diz respeito a 

sensos de pertencimento. Vemos como, mesmo não explicitamente, tais conflitos gerados pela 

apropriação linguística que cubanos residentes no Brasil fazem da língua portuguesa provoca 

certo desconforto entre os membros da comunidade imaginada “Cuba” que ainda reside na 

nação de origem, o que dá lugar em alguns dos casos a tal embate no qual se discute até certo 

ponto a legitimidade ou não, a “pureza” identitária ou não dos sujeitos da diáspora. Tal 

fenômeno se encontra alinhado aos apontamentos esclarecidos por Baumann (2001) sobre a 

experiência multicultural e o pensamento multirelacionado. O autor sustenta no seu trabalho a 

tese de que a consciência multicultural envolve necessariamente uma consciência 
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multirelacionada. Para ele, em contextos multiculturais, a relação com o considerado “outro” 

se estabelece a partir da transgressão dos “limites culturais reificados” (BAUMANN, 2001, p. 

162) e isto parece dialogar com os conflitos observados nos perfis dos participantes, assim 

como as experiências relatadas por eles a esse respeito. As imagens que seguem, coletadas do 

perfil no Facebook da participante Mónica, destacam essa hibridez linguística na escrita. 

 

Figura 25 — Captura de tela do “muro” (mural) da participante Martha no Facebook. 

 

Legenda: “Há um anho [neologismo]”. Data: dezembro de 2020. 

 

A postagem se vale de um uso intercalado de termos no espanhol e no português na 

frase de descrição compartilhada pela participante. A frase começa com a palavra “Hace” (Há, 

em português), seguido por “um” (termo em português) e “anho” (que remete a “ano”, em 

português / “año”, em espanhol). Mesmo sem descartar a possibilidade de que as ferramentas 

de correção automática do dispositivo usado pela participante tenham interferido na escrita 

final do post, aventamos que a frase sofreu de fato uma intervenção por parte da autora do 

post, e isso fica evidenciado sobretudo no uso do termo “anho”, uma palavra que não existe 

nem no português nem no espanhol, as duas línguas que coexistem na narrativa. Trata-se de 

um neologismo criado pela participante no intuito por transcrever, numa escrita mais parecida 

com o português, a fonética da palavra “año” na língua espanhola, usando as letras n e h em 

sequência para mimetizar o som do “ñ”, letra que não está presente na língua portuguesa.  

Em pesquisa com imigrantes espanhóis no Brasil, Calvo Capilla (2016) observou a 

presença de “formas misturadas” ou "cópias léxicas" na linguagem desses atores, que usavam 

elementos do português e do espanhol para criar novas palavras. No caso da pesquisa citada, 

os imigrantes usavam sobretudo lexemas do português adaptados à fonética e morfologia do 

espanhol (CALVO CAPILLA, 2016, p. 178). Nas interações da participante Martha que 
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foram monitoradas no grupo “Cubanos en Brasil”, que ela integra, a mesma estratégia de 

substituição da letra “ñ” pela combinação “nh” sugeriu que, além dos elementos 

sociocomunicacionais destacados previamente, a opção por essa escrita pode estar orientada 

pela praticidade e conforto diante de uma materialidade (teclado do telefone, por exemplo) 

tecnológica desenhada para a escrita em português. 

Em interlocuções complementares com a participante129, que reside temporariamente 

no Brasil desde 2019, ela destacava que: “Eu escrevia em espanhol no Facebook porque os 

posts eram direcionados às pessoas de Cuba, porém o corretor mudava a grafia das palavras 

constantemente e isso me incomodava, por isso comecei a escrever em português”. 

Apesar de se tratar de um objeto mais alinhado com os estudos linguísticos, as 

transformações na escrita dos imigrantes cubanos no Brasil nas plataformas de redes sociais 

permitem atentar para as dinâmicas sociocomunicacionais que essas novas linguagens 

provocam a nível individual e coletivo. Da mesma forma, instigam a refletir sobre os modos 

como a experiência transnacional desses atores se manifesta na virtualidade, com as 

especificidades que esses locais acionam, quando comparados com a sociabilidade que ocorre 

fora deles.  

Nas postagens analisadas ao longo da pesquisa encontrei trajetos, percursos, 

acoplamentos, resistências, que mais do que rejeitar a diferença acionada por um novo 

território e sistemas de referências, faziam questão de acolher novos sentidos, linguagens e 

formas, produzindo (text)uras que me mostraram uma história dos migrantes cubanos no 

Brasil em primeira pessoa, onde havia saudade, mas também e, sobretudo, disposição para o 

novo e capacidade de mobilização em prol da integração com novas referências.  

Para os cubanos que foram incluídos nos campos de observação da pesquisa, a 

abertura através das práticas discursivas que nutrem e conformam padrões identitários do 

grupo parece ser mais prioritária do que o senso de preservação de uma identidade enfática de 

certa “cubanidade”, que portam consigo durante o deslocamento. Nas mídias digitais grupos e 

indivíduos encontram acesso a um ecossistema midiático menos atravessado pela 

centralização que tipifica e “castra” a internet na ilha; oras essa castração é dada pelo próprio 

modelo de distribuição e acesso que a Constituição e políticas de informatização cubanas 

pautam, ora pela mediação da política de embargo que também irradia no consumo massivo 

da internet no país.  

 
129 Entrevista complementar realizada em setembro de 2020 via Whatsapp.  
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As escritas de si de cubanos migrantes no Brasil nas mídias digitais se mostraram 

nitidamente transnacionais, evidenciando, mais do que o ethos de uma diáspora que anela o 

retorno e mimetiza no deslocamento o “lar”, a casa, uma comunidade aberta à integração. O 

fato de essas escritas adquirirem formas metamorfoseadas e híbridas se deve, além da própria 

busca do cubano por referenciais distintos de modos de ser e viver no mundo “afora”130, ao 

contato constante com formatos textuais variados nas mídias digitais. A alorreferencialidade 

que englobam as dinâmicas coletivas de elaboração identitária nas mídias digitais promove 

comportamentos adaptativos no que diz respeito às linguagens, jargões, e dinâmicas de 

sociabilidade. Dita articulação de sistemas de referência de forma simultânea promove a 

criação de zonas fronteiriças nas estratégias de elaboração das identidades mediante a 

representação. Vale enfatizar que nesse processo de elaboração identitária não existe 

discriminação por parte do sujeito narrador entre as múltiplas dimensões da identidade que o 

discurso poderia potencialmente acionar; leia-se, não há diferenciação nas práticas narrativas 

entre a identidade cultural, de gênero, de raça ou nacional do narrador. Assim como não é 

possível separar a identidade nacional da identidade de classe nas práticas narrativas, os 

signos comunicantes de uma certa brasilidade ou cubanidade são acopladas entre si no 

discurso e este se pluraliza ao ser “lido” pelas redes sociais no plano coletivo.  

Na internet, é possível acessar fragmentos do universo transnacional e formas de 

“viver” dos migrantes. Observar as práticas sociocomunicacionais que configuram o cotidiano 

dos migrantes cubanos no Brasil me permitiu reparar em formas narrativas construídas nas 

mídias digitais que se me revelaram, mais que como textos, como (text)uras, que entendo 

enquanto formas comunicacionais por meio das quais migrantes elaboram seu próprio campo 

enunciativo evocando elementos de sentido dos territórios deslocados entre si nos quais 

habitam, que são fraturados pelos mecanismos de territorialização dos Estados-nação mas 

reelaborados nos interstícios enunciativos por esses imigrantes. Essas (text)uras ganham 

forma e densidade na medida em que os migrantes alinhavam universos culturais que, a priori, 

estariam associados ao lugar de origem e de acolhimento, mas que na prática se mostram 

ainda mais dissipados e esparsos, contornando um trânsito contínuo entre um imaginário e 

outro e contribuindo assim com a consolidação de uma dimensão comunicacional do espaço 

transnacional (MEZZADRA, 2004).  

Quanto aos conflitos que isto gera para estes imigrantes no plano narrativo, uma das 

participantes da pesquisa, Ellen, apontava ter sido questionada em várias ocasiões por 

 
130 De Cuba, neste caso.  
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comentar postagens de amigos cubanos com a tão brasileira expressão de riso “kkkk”. 

Segundo ela própria falava, a maior parte do tempo que faz uso deste recurso — incorporado 

a seu vocabulário após emigrar — deve-se a uma questão de facilidade na comunicação, pois 

é, segundo disse: “fácil de digitar”. É notório como, para além de questões de apropriação 

cultural, o uso de expressões e jargões próprios da língua portuguesa deve-se, em algumas 

ocasiões, também a uma razão de praticidade linguística e de rapidez na comunicação, como 

foi observado por Calvo Capilla (2016) em pesquisa com imigrantes espanhóis no Brasil, 

cujas apropriações da língua portuguesa evidenciaram uma necessidade de produção de 

gramáticas mais econômicas da língua para se relacionar no cotidiano, inclusive entre eles 

mesmos. Contudo, destaco que esses recursos também podem estar atrelados à vontade de 

satisfazer uma necessidade de “sentido” usando algumas palavras que, a critério destes atores, 

dão conta dos seus propósitos comunicativos melhor do que uma palavra ou frase em 

espanhol faria. Na imagem que segue, a estrutura linguística utilizada por uma usuária para 

fazer um comentário no grupo “53-55” no Facebook chama a atenção para sintaxes híbridas 

entre o português e o espanhol. 

 

Figura 26 — Captura de tela de comentário em conversação do grupo “53-55” no 

Facebook 

 

Legenda: “Misericórdia. Sem palavras mesmo”. Data: novembro de 2020. 

Além do uso da palavra “Misericórdia”, digitada conforme estabelece a língua 

portuguesa, segue a expressão em espanhol “Sin palabras mismo”, que reflete, por sua vez, 

uma estrutura sintática do português veiculada em tradução literal para o espanhol.131 

Redes sociais offline ancoradas nas mídias digitais são dinâmicas, e esse potencial de 

transformação e diversificação é resultado das interações que os atores acionam (RECUERO, 

2009). Como foi visto antes, a migração traz novos aprendizados, a incorporação de códigos 

de comportamento e etiqueta condizentes com a nova realidade na que o migrante se insere, e 

também conduz à criação de novos círculos de amizade, amorosos, profissionais e inclusive 

familiares. Considerando isto e partindo das pistas empíricas antes discutidas, aponto que o 

 
131 Na língua espanhola a expressão “Sin palabras mismo” não é usada. Nesse caso, a palavra “mismo” aparece 

como empréstimo, intencional ou não, de uma expressão do português. A frase correta em espanhol, no caso do 

sentido buscado pela usuária, seria: “Sin palabras de hecho”.  
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imigrante precisa dialogar com seus novos contatos, também no ambiente online, e a primeira 

chave de acesso para traçar essa ponte é a apropriação linguística. Durante a observação dos 

perfis, percebemos que após migrar para o Brasil, uma parte significativa dos posts 

compartilhados por dia por estes atores são escritos em português e isto diz respeito à 

necessidade de conversar com seu novo habitat social e também de se inserir na 

discursividade específica desse novo país. Para além deste fato, consideramos que o uso do 

português está relacionado também com a empatia, a fala estimulada pelo contato constante 

com a língua, mas também com uma acoplagem linguística orgânica que vai ocorrendo 

durante a experiência de deslocamento.  

Quando migram, muitos destes sujeitos vão morar em repúblicas ou dividir o espaço 

do lar com brasileiros; somado ao fato de a inserção em ambientes profissionais e estudantis 

onde, também, a socialização com brasileiros é significativamente maior e consequentemente 

o uso do português é incrementado. A sociabilidade fornecida pelas plataformas de redes 

sociais e a ampliação de redes de contato do Brasil também contribuem com o adensamento 

dos contextos discursivos multilinguísticos em que os migrantes se inserem. Calvo Capilla 

(2016), sob a ótica dos estudos linguísticos, observa que experiências de mobilidade 

favorecem os efeitos interlinguísticos entre as línguas de origem e de acolhimento de sujeitos 

migrantes, e em muitos casos isso pode provocar o que a própria autora denomina de “atrição 

linguística ou deterioro por fricção”, compreendido como o “processo sociolinguístico de 

reestruturação da língua materna dos imigrantes a partir do contato constante com a língua do 

país de acolhimento e a redução de contato, por sua vez, com a língua originária (CALVO 

CAPILLA, 2016, p. 46).132  

No caso dos cubanos no Brasil, destaco que a atrição linguística ocorre não 

necessariamente pela diminuição de contato com a língua materna nas plataformas de redes 

sociais, mas predisposição à apropriação, um desejo por performatizar seus selves 

“cubaleiros” e serem reconhecidos nesse entrelugar cultural pelas redes de contato. Sustento 

esse argumento na observação não apenas das narrativas desses atores nos seus perfis pessoais 

no Facebook, mas também no acionamento de estratégias enunciativas de identificação como 

são os nomes de perfil tanto no Facebook como no Whatsapp, assim como os relatos 

circulantes em espaços mais “fechados” e exclusivos do coletivo de cubanos no Brasil como 

são os grupos do Whatsapp e do Facebook. Essas narrativas evidenciam não apenas 

transformações morfológicas dos termos usados pelos atores para se expressar, mas também 

 
132 Tradução nossa.  
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uma sintaxe específica que esclarece a acoplagem entre o português e o espanhol, como 

observamos nas imagens anteriores. 

De forma similar ao observado por Guarnizo (2004) entre migrantes dominicanos nos 

Estados Unidos que eram referidos pelos conterrâneos não-migrantes enquanto 

“dominicanyorks”, identificamos entre cubanos no Brasil a utilização do epíteto “cubaleiros” 

(cubanos/brasileiros) para construir auto referências do grupo, como mostra o próprio título da 

tese. No caso da pesquisa realizada pelo autor, estas expressões sociolinguísticas 

(GUARNIZO, 1994) eram usadas por conterrâneos não migrantes para construir 

representações estereotipadas dos migrantes e diferenciá-los do grupo não deslocado. No caso 

das expressões observadas em espaços fechados de sociabilidade virtual entre cubanos no 

Brasil a referência é endógena, ou seja, parte do grupo e se refere a ele próprio.  

As “materialidades” das mídias digitais criam contextos narrativos que se tornam, por 

sua vez, estruturantes de expressões sociolinguísticas no coletivo migrante (cubanos no 

Brasil), evidenciando códigos, narrativas porosas e elasticidade nas escritas de si.  

Essa tendência à curadoria das formas narrativas e interativas que dão lugar a 

territórios informacionais (LEMOS, 2007) foi observada no grupo no Whatsapp “Cubanos en 

Brasil” através das constantes intervenções e chamados de atenção do administrador do grupo 

sobre os comportamentos e narrativas que seriam tolerados e os que não, indicando não 

apenas um monitoramento constante dessa plataforma que ele próprio criou, mas também uma 

proatividade em relação ao ordenamento dos fluxos narrativos sob o critério de 

permissibilidade. As figuras 27 e 28 evidenciam essa tendência. 

 

Figuras 27 e 28 — Prints de conversação no grupo “Cubanos en Brasil” na plataforma 

Whatsapp. 
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Legendas da captura de tela superior: “Lembrem-se que como regra número 1 do grupo é proibido compartilhar 

grupos de Whatsapp por coisas que já aconteceram”. Legendas da captura de tela inferior: “NÃO compartilhem 

link de outros grupos, todos os dias digo o mesmo, em nenhum outro grupo é permitido compartilhar link de 

outros grupos. Se alguém quiser você passa [o link] pelo privado”.  

 

Além de lembrar constantemente aos membros sobre as regras, que já estão na 

descrição do grupo, disponíveis para todos os membros consultarem a qualquer momento, o 

criador modula as interações usando estruturas imperativas nas suas falas e indicando que as 

regras que ele estabeleceu para a comunidade estão baseadas em modos de interação 

predominantes em grupos do Whatsapp. Isso fica refletido na ênfase dada por ele na fala da 

Figura 29 ao fato de que a regra que proíbe o compartilhamento de links que redirecionem a 

outros grupos na plataforma não é exclusiva do “Cubanos en Brasil”. As figuras apresentadas 

evidenciam a territorialização produzida no espaço coletivo na plataforma por meio da 

modulação dos discursos. Essa normatividade que transforma o espaço em território se 

manifesta fundamentalmente nas narrativas orientativas do coordenador do grupo, que modera 

o conteúdo circulante neste ambiente pautando normas para a enunciação e lembrando 

constantemente aos membros do grupo dos tópicos e formas de abordagem permitidos e 

coletivamente consensuados pela comunidade.  

Ao analisar o contexto de agenciamento das mídias locativas,133 Lemos (2007) 

introduz a ideia de territórios informacionais a partir do entendimento relacional entre 

 
133 O autor conceitua as mídias locativas como o “dispositivos informacionais digitais cujo conteúdo da 

informação está diretamente ligado a uma localidade” (Lemos, 2007, p. 1).  
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dispositivos midiáticos e a capacidade de realizar determinadas apropriações do espaço 

urbano. Recuperando uma análise histórica em torno da tríade “espaço-lugar-território” 

Lemos (2007) sinaliza que contextos informacionais se tornariam territórios uma vez que são 

exercidos mecanismos de controle sob os fluxos de informação em determinados contextos 

urbanos (LEMOS, 2007).  

Ao pensarmos os processos de construção identitária a partir da dimensão espacial que 

os contorna, vale distinguir algumas diferenças entre o que entendemos por espaço e 

território, sendo ambas categorias, pelo seu caráter relacional, por vezes escorregadias na 

produção acadêmica. Para Haesbaert e Limonad (1999) o território estaria composto pelo 

espaço que, por sua vez, funciona, na visão dos autores, como mediador na construção de 

relações de poder. Deste modo, para se configurar como território, o espaço deve ser 

apropriado e dominado, tanto em termos sociais quanto políticos (HAESBAERT e 

LIMONAD, 1999, p. 9-10).  

A visão anterior engloba um entendimento do território enquanto construção e sugere 

seu entendimento enquanto espaço representado, para cuja materialização esse espaço precisa 

ser contornado por relações de poder. Parto dessa abordagem para sugerir um entendimento 

da internet, em particular das mídias digitais no contexto de uso e práticas discursivas do “Sul 

Global”, enquanto espaços onde formas de territorialização são ensaiadas na medida em que 

não estão isentas dos mecanismos de controle e apropriação, ao contrário. No caso das mídias 

digitais, podemos sugerir que essa territorialização se manifesta não apenas nos mecanismos 

que os desenvolvedores das interfaces e empresas ditam, mas também no gerenciamento dos 

usuários, que “capturam” o espaço imprimindo a cada plataforma de sociabilidade suas 

próprias regras e éticas de uso acopladas e negociadas com as regras das empresas 

desenvolvedoras134. Essa manifestação recai nas formas de apropriação das mídias digitais 

pelas diásporas, que tensionam a ideia de controle, sempre limitado, dos coletivos e minorias 

sobre o espaço imaterial da internet. 

Os processos de territorialização dizem respeito à transformação de locais e 

espacialidades em territórios na medida em que mecanismos de controle são exercidos em 

cima daquele espaço. Ao mesmo tempo em que controla e define os modos habitar 

 
134 Apesar de não terem sido exploradas em profundidade na presente pesquisa, existe um grupo de 

discussões no campo dos estudos midiáticos que se preocupam em problematizar a forma como nossos 

comportamentos sociais são modulados pelas regras e formas de uso dos dados pelas empresas que regem as 

plataformas nas mídias digitais. Um trabalho de destaque na área é o livro “Ativismo digital e imagem: 

estratégias de engajamento e mobilização em rede”, do pesquisador brasileiro Tarcísio Torres Silva.  
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determinados espaços, a territorialização permite que a sociabilidade tome lugar e portanto 

modos culturais sejam produzidos em função das pautas e comportamentos atribuídos àquele 

local. No plano midiático da internet, alguns autores como Lemos (2007) têm articulado 

discussões que buscam indagar na noção de territorialidade para dar conta dos processos de 

sociabilidade que ocorrem em diversas ambiências da internet, perspectiva da qual algumas 

análises da pesquisa se nutriram. O autor focaliza suas discussões na noção de territórios 

informacionais a partir da ideia de heterotopia de Foucault. Vai indicar, ainda, que espaço, 

mobilidade e dispositivos tecnológicos estão interrelacionados na medida em que localidades 

específicas, ao serem intervindas pela ação de uso de um dispositivo/ambiência tecnológica, 

se tornam territorialidades, uma vez que os deslocamentos humano-tecnológicos nas cidades 

transformariam as formas de apropriação e usos desses espaços físicos. Com essa base e 

partindo da visão antropológica que entende a internet como um lugar propriamente dito 

(MILLER e SLATER, 2000), podemos pontuar que as diversas ambiências que a integram 

estariam sujeitas a processos de territorialização que ocorrem a diferentes níveis. Nas mídias 

digitais estes seriam modulados, num primeiro nível, pelas arquiteturas midiáticas das quais 

decorrem, por sua vez, dinâmicas materiais (CASTANHEIRA et. al, 2016), e pelas regras de 

sociabilidade atribuídas a cada plataforma. Em segundo lugar, pelos usos que se articulam a 

partir do consumo e apropriação individual e coletiva desses espaços.  

As entrevistas com os participantes confirmaram a premissa de um direcionamento e 

segmentação das audiências que compõem suas redes transnacionais online, tanto no 

Facebook como em outras mídias que não foram objeto de análise na pesquisa, como é o caso 

do Instagram. Tal curadoria engloba, conforme indicado por Martha em conversa 

complementar à entrevista realizada em 24 de setembro de 2020: “A diferença do Instagram, 

que uso mais para o pessoal daqui do Brasil, costumo usar o Facebook tanto para o pessoal de 

Cuba quanto para o daqui, porque em Cuba as pessoas usam mais esse canal. Por isso eu 

escrevia em espanhol no Facebook, para o pessoal de Cuba, porém, o corretor mudava a 

grafia das palavras constantemente e isso me incomodava, por isso comecei a escrever em 

português”135. 

Práticas narrativas como a do exemplo anterior se mostraram recorrentes nas 

postagens mapeadas durante o trabalho de campo. Isto me permitiu perceber que, muito além 

das interferências materiais que as plataformas possam fazer nas postagens dos participantes 

 
135 Transcrição de áudio enviado pela participante para meu Whatsapp pessoal, via pela qual costumamos trocar 

mensagens frequentemente. A conversa teve lugar no dia 03 de março de 2021, e serviu para complementar 

algumas informações coletadas durante a entrevista realizada em 24 de setembro de 2020.  
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— como são as ferramentas de correção automática no eixo linguístico — alguns discursos 

resultavam de intervenções autorais que, mais do que se encaixar em um ou outro marco de 

referência (Brasil ou Cuba), buscavam transitar entre ambos universos. Esse entendimento 

recai na ideia de que sujeitos em mobilidade, como são os cubaleiros participantes do estudo, 

são afetados não apenas por questões de territórios que se colapsam online, mas também 

temporalidades, conforme iremos abordar a seguir.   

 

4.2 “O mundo segue quando a gente vai embora”:136 colapso de contextos e os colapsos 

temporais em circuitos de mobilidade migratória online 

Nesta seção reflito sobre o modo em que a dialética espaço-temporal própria das 

ambiências de sociabilidade na internet lança questionamentos analíticos ao estudo das 

práticas comunicacionais de imigrantes cubanos no Brasil nas mídias digitais, na medida em 

que a “ausência” de marcadores territoriais/identitários delimitados nas formas narrativas dos 

migrantes, assim como a não linearidade dos tempos narrados, promove não apenas 

manifestações narrativas específicas no circuito transnacional, conforme os resultados da 

pesquisa mostram, mas também orientam o interesse analítico e reconfiguram as abordagens 

metodológicas e formas de “encontro” com os participantes137 da pesquisa.  

Por serem produtos de processos deliberados de enunciação, mas reificados pelas 

arquiteturas midiáticas, as narrativas de si e práticas interacionais elaboradas através das 

mídias digitais estão diretamente vinculadas a uma consciência, individual e coletiva, da 

heterogeneidade da rede de contatos, fenômeno que tem sido definido na literatura dos 

estudos da cultura digital como “colapso de contextos” (MARWICK e boyd, 2011). Apoiada 

nessa compreensão sobre as tecnologias enquanto agentes sociotécnicos que colocam em 

conflito nossa compreensão de espaço e tempo (MARWICK e boyd, 2011), que fundamenta a 

ideia de “colapso de contextos” como fenômeno que tipifica as relações sociais nas mídias 

digitais, introduzo nesta seção a ideia de “temporalidades colapsadas” (POLIVANOV e 

SANTOS, 2020). Com ela me proponho a pensar as problemáticas narrativas e de 

sociabilidade que decorrem da desordem de contextos sociais nas mídias digitais.  

Algumas manifestações observadas nas interações dos participantes da pesquisa 

nutriram a noção de “temporalidades colapsadas”, identificada a partir de indicadores 

 
136 Fala de uma das entrevistas realizadas com a participante Rebecca.  
137 Em diálogo com Lally (2009), prefiro o uso do termo “participantes” a “informantes” para me referir aos 

sujeitos entrevistados e “seguidos” durante a pesquisa, indicando uma relação de trabalho mais horizontal e 

menos hierárquica e, de fato, co-participativa. 
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discursivos (textuais e imagéticos) que sugeriam que, além de possibilitar a heterogeneidade 

da rede de contatos num mesmo contexto enunciativo, as mídias digitais também produzem e 

promovem desarranjos temporais e temporalidades enredadas (RESENDE e THIES, 2017). A 

noção de temporalidades colapsadas entende os colapsos sociais nas mídias digitais como 

promotores de uma desordem temporal que é acionada para a rede de contatos a partir das 

formas narrativas. Se manifesta em conflitos, brechas, simbioses imagéticas e outros 

fenómenos discursivos dinamizados pelas práticas comunicacionais dos migrantes num 

campo social transnacional (GLICK-SCHILLER et al., 1996) onde a identidade nacional se 

vê interpelada e atravessada constantemente por múltiplos marcos de referência.  

O “colapso de contextos”, conforme definido por Marwick e boyd (2011), diz respeito 

ao modo através do qual as mídias digitais produzem o encontro de múltiplas audiências no 

mesmo contexto social (MARWICK e boyd, 2011); lançando assim desafios discursivos para 

os sujeitos perante suas redes de contato. Assim, se apresentam publicamente e dialogam com 

outros nestes espaços sempre focalizando em “audiências imaginadas” (MARWICK e boyd, 

2011), diante da impossibilidade de atingir todos os contextos sociais que de fato confluem 

numa mesma rede de contatos. Se a escolha por caminhos discursivos e audiências 

determinadas constituem prerrogativas para que a socialização online ocorra, em situações de 

mobilidade em que as mídias digitais se tornam um ambiente de convívio entre comunidades 

transnacionais, a problemática social do “colapso” é enfatizada. Esses relatos, por sua vez, 

estariam sempre calcados na idealização de uma audiência imaginada (MARWICK e boyd, 

2011). Entendemos que tais fluxos narrativos fazem parte das rotinas de sociabilidade virtual 

que os atores adotam com o propósito de manter uma discursividade ubíqua, atravessada pela 

necessidade de “satisfazer” as demandas comunicativas de audiências diversas que formam 

sua rede de contatos; o que não só vai ter um impacto direto na forma com que os discursos 

pós-deslocamento são apresentados, mas também no tipo de assunto que irá ser colocado 

como temática prioritária na agenda temática desses imigrantes, pois ao mudar de país, os 

conteúdos e interesses comunicativos também se diversificam. 

Na paisagem social configurada pelas mídias digitais, os usuários expõem-se à 

interpelação, mesmo que indireta, das audiências que compõem suas redes. Em decorrência, 

táticas discursivas precisam ser desenvolvidas em função da audiência que se imagina como 

receptora das mensagens que irão ser veiculadas.  

Assim, manifestações discursivas observadas em campo com cubanos no Brasil no 

Facebook e no Whatsapp sugeriram essa intencionalidade dos usuários por contemplar, na 

mesma prática discursiva, diversos “contextos” sociais, que para fins didáticos discrimino na 
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minha análise a partir da dimensão do pertencimento das audiências: ao país de origem 

(Cuba) ou ao país de acolhimento (Brasil) do usuário cuja apresentação de si foi analisada nos 

campos mencionados.  

O indicador principal desse fenômeno de colapsos socio-temporais nas narrativas 

analisadas foi a linguagem, operacionalizada em gramáticas e formas semânticas usadas pelos 

participantes da pesquisa para elaborar formas narrativas conciliadoras do colapso contextual. 

Em casos em que apenas o português ou o espanhol foram utilizados nas postagens, foi 

possível discriminar as audiências segmentadas para a elaboração do discurso. Contudo, 

durante o monitoramento realizado no Facebook, onde esse colapso social se manifesta com 

mais força que em outras ambiências, como o Whatsapp, foi identificado que os participantes 

frequentemente lançavam mão não apenas de uma gramática integrada entre português e 

espanhol (como vimos na seção acima), mas, também, de recursos semânticos de uma língua 

e da outra, que, combinados no mesmo texto, passavam a integrar e tipificar o repertório 

discursivo deles.  

No entanto, em outras manifestações observadas em campo essa segmentação da 

audiência via linguagem não se mostrou tão clara, conforme a Figura 29, realizada pela 

participante Martha indica. 

 

Figura 29 — Captura de tela do perfil no Facebook da participante Martha feita em 19 

de dezembro de 2020. 

 

A postagem consiste no compartilhamento de uma fotografia postada pela participante 

no ano anterior (recuperada pelo recurso de compartilhamento de lembranças do Facebook) 
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em que se mostrava acompanhada numa foto por outros amigos brasileiros do seu curso de 

Doutorado, marcados na postagem, e que ela teria legendado em espanhol. No entanto, ao 

optar por usar uma legenda em português uma vez que a lembrança foi compartilhada, Martha 

tensiona a constatação de que a audiência-alvo desse post tenha se mantido, para ela, sendo os 

contatos cubanos, que foram interpelados na postagem em espanhol do ano anterior. Quando a 

entrevistei em 2020, Martha comentava que costumava usar o Facebook para seus contatos 

em Cuba, devido a que é a plataforma que seus conterrâneos residentes na ilha costumam 

usar. Contudo, a forma como ela constrói sua narrativa no post não se mostrou tão 

segmentada quanto sua fala apontava na interlocução que tivemos.  

Em contrapartida, as postagens observadas no perfil individual da Martha indicaram 

um acoplamento discursivo que perpassam os marcos de referência de Cuba e de Brasil, tanto 

em termos de linguagem como imagéticos. Mais alinhada a essa dinâmica, Martha fez 

referência ainda na nossa interlocução à correspondência temporal que ela atribui a cada uma 

das audiências de Cuba e de Brasil, e isso ficou evidente ao ela ter apontado que “Cuba 

representa o meu passado, minhas raízes, meu orgulho, e Brasil o meu presente, a terra que 

me acolheu, um lugar maravilhoso onde me sinto feliz”.138 Inferi então que o endereçamento 

para o circuito social brasileiro da postagem compartilhada decorre da associação que ela faz 

do Brasil com o tempo presente.  

No intuito por contemplarem simultaneamente as audiências pessoais de Cuba e de 

Brasil, as postagens dos participantes também sugeriram que, dentre as problemáticas 

discursivas que o colapso social é capaz de acionar para pessoas deslocadas está inclusa a 

dimensão temporal do discurso. Na rede colapsada as narrativas circulantes também se 

tornam veículos na pluralização dos tempos narrados, que por estarem ancorados em práticas 

(e contextos) sociais também são colapsados pelas mídias, resultando assim numa desordem 

temporal cujo principal veículo é o discurso.  

A modo de síntese, o tempo social se manifesta de forma multifacetada, e por vezes 

problemática, para sujeitos deslocados. As mídias sociais são, assim, um dispositivo tanto 

facilitador quanto complicador da experiência temporal dupla — contendo a do país receptor 

e a do emissor simultaneamente — que acaba criando colapsos temporais perante os quais o 

imigrante se debate no plano narrativo. Tal experiência temporal se materializa a partir das 

conexões que os sujeitos são capazes de fazer durante o uso destas mídias, através da filiação 

 
138 Fala tomada da entrevista realizada com a participante em 24 de setembro de 2020.  
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a fontes de informação, criação e manutenção de contatos, capacidade de gerenciamento das 

affordances (boyd, 2010) que cada mídia oferece, dentre outras. 

A tentativa de mapear estes desarranjos temporais na paisagem narrativa da cultura 

digital é complexa e acessá-la por meio do olhar limitado do/a pesquisador/a pode ser 

problemático e conduzir a perdas significativas de dados, que passam despercebidos diante do 

monitoramento do discurso do imigrante. Nesse sentido, ferramentas complementares como 

as entrevistas e também poder partir deste entendimento dos desarranjos temporais 

contribuiria a uma maior atenção em torno dos marcadores de conciliação temporal que os 

sujeitos põem em jogo para lidar com seu entrelugar. A fala da participante Sandra, obtida em 

entrevista realizada em junho de 2020, assim indica: 

Acredito que com o tempo tenha sim me distanciado um pouco de Cuba e me 

adentrando de forma progressiva e cada vez mais na cultura brasileira, assim como 

nas particularidades políticas e sociais do país. Nos primeiros anos que estive no 

Brasil conheci a vários cubanos e convivia com eles, muitos eram colegas de estudo. 

Com o passar do tempo, cada um tomou um rumo diferente, foram morar em outras 

cidades e alguns emigraram para outros países. Atualmente mantenho contato com 

três amigos que ainda moram aqui [no Brasil], uma na Bahía, outra no Rio de 

Janeiro e outro em São Paulo. 

 

O material empírico evidenciou uma curadoria de si atrelada ao ocultamento de alguns 

tipos de informações para alguns segmentos de públicos. Um caso típico, ao ser o Rio de 

Janeiro o Estado em que alguns destes imigrantes residem, são as estratégias de privacidade, 

acionadas por estes imigrantes para ocultar notícias ou desabafos sobre o contexto de 

violência do Rio para os contatos de Cuba. Conforme apontado por Rebecca em entrevista 

realizada em julho de 2018, configurar a privacidade de algumas postagens relacionadas com 

a violência policial no Rio de Janeiro, objetivava poupar seus pais de “preocupações” 

excessivas. Isto aponta não apenas para uma intencionalidade nas práticas discursivas dela na 

plataforma, como também evidencia o caráter segmentado dos conteúdos em função de uma 

consciência da rede e contextos sociais colapsados. Ao realizar uma curadoria das suas falas 

na rede, calcada nessa segmentação da audiência no Facebook, Rebecca modula a 

temporalidade implícita nas suas narrativas quando evita falar ou mostrar acontecimentos 

cotidianos do tempo presente no Rio de Janeiro para alguns contatos, sobretudo os cubanos. 

Ainda assim, o desarranjo temporal se manifesta porque a filtragem dos conteúdos não 

representa sua omissão, não falar sobre eles, e sim uma segmentação. Observei essa 

reflexividade quanto no depoimento de Johan em entrevista via chat do Facebook, realizada 

em 18 de julho de 2018: 
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É fascinante como percebemos que, de repente, você não tem apenas amigos 

cubanos nas suas redes. Colegas brasileiros também começam a mostrar interesse 

sobre o teu país, e você começa a planejar suas postagens considerando este fato, 

fazendo possível para eles te entenderem (JOHAN, 2018, entrevista via Facebook).  

 

O chamado de atenção de Johan sobre o “planejamento” da sua narrativa no Facebook 

a partir da diversificação da sua rede de conexões expressa o caráter consciente da 

sociabilidade virtual e dos processos de autocriação e multirreferencialidade em que as 

narrativas desses migrantes se enquadram. Isto nos leva a afirmar que contextos colapsados 

(MARWICK e boyd, 2011) incidem diretamente nas agendas temáticas destes imigrantes no 

Facebook, e também na formatação da narrativa. A consciência da rede colapsada (boyd, 

2011) ou pensamento multirelacionado, acionando a Baumann (2011), na qual coexistem 

grupos de diversas naturezas sociais leva a escolher caminhos discursivos determinados — 

por vezes ininteligíveis para o grupo não considerado — para realizar sua performance através 

de relatos. 

Podemos apontar a partir deste enquadramento analítico em torno dos colapsos de 

contextos elaborado por Marwick e boyd (2011), e com base em reflexões anteriores 

(POLIVANOV e SANTOS, 2020), que nas mídias digitais, as práticas interacionais de 

sujeitos migrantes são construídas não apenas perante contextos diversos, mas também diante 

de temporalidades colapsadas, disponibilizadas em formas fragmentadas para os migrantes 

pelas suas redes heterogêneas, ao tempo em que são estruturadas pelas materialidades de cada 

plataforma. Pela alorreferencialidade que elas articulam, as mídias digitais acionam a 

possibilidade de montagem do tempo social a partir de apelos coletivos, de gerenciamento de 

narrativas e recursos comunicativos que tensionam a linearidade cronológica no discurso do 

imigrante. Assim como o colapso de contextos cria dilemas no que diz respeito à 

autoapresentação do sujeito perante sua rede, o colapso — e dispersão — temporal 

potencializados nesses espaços criam lacunas interpretativas para o sujeito migrante que, ao 

mesmo tempo, contribui para essa narrativa sobre o tempo social conciliando as agendas 

políticas, sociais e econômicas do país de origem com o de recepção.  

Sustento a ideia anterior considerando que para sujeitos migrantes o acesso ao tempo 

se vê fragmentado pelas narrativas da rede de contatos em origem e país de acolhimento 

(Brasil). Essa dispersão se manifesta fundamentalmente na convergência entre diversos 

registros temporais onde o passado e o presente narrados não sempre são claros para o sujeito 

migrante, no qual observamos uma resposta discursiva que objetiva preencher esses hiatos 
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temporais através da coleta e montagem de narrativas multirreferenciais no universo online de 

modo a elaborar fluxos enunciativos próprios que corporificam o próprio tempo.  

No material empírico, observei essa tentativa de conciliação de temporalidades 

dispersas também através da narrativa da saudade: poéticas que os sujeitos constroem para 

falar sobre diversos elementos da sua cotidianidade prévia ao deslocamento onde acentua-se a 

utilização de simbologias que remetem aos leitores — rede de contatos — a memórias sobre 

como era ser e se sentir cubano vivendo no dia a dia essa sensação de cubanidade. Com isto 

não queremos dizer que haja um apagamento de tal sensação; muito pelo contrário, nos 

atrevemos a defender que a mesma é intensificada com a distância — embora deslocada das 

ideologias de nacionalidade produzidas pelas retóricas dos Estados-nação — o que pode estar 

relacionado a uma necessidade de reforçar com o discurso uma identidade com a qual o 

sujeito que se desloca vai, inevitavelmente, perdendo o contato sistemático do dia a dia. Com 

essa diminuição — não anulação139 —, do contato com representações da identidade nacional 

cubana, o repertório identitário dos migrantes e suas práticas narrativas decorrentes, vão 

sendo atualizadas e pluralizadas.  

Venegas (2010) já havia percebido, em pesquisa com blogs e páginas web de exilados 

cubanos, que “A internet transforma potencialmente a saudade e os anseios dos expatriados e 

intensifica seu deslocamento temporal e espacial” (VENEGAS, 2010). Acrescento a esta 

compreensão a ideia de que, nas plataformas de redes sociais em particular, a rede colapsada 

do imigrante cria convergências entre múltiplas camadas de temporalidades. Estes fluxos se 

manifestam nas escritas de si que são, ao mesmo tempo, consequência do colapso de 

contextos e resultado de estratégias de conciliação entre o migrante e os tempos não vividos 

no seu presente, a nostalgia de um passado, e as incertezas do futuro, conforme fica 

expressado na seguinte imagem, tomada do perfil da participante Rebecca.  

 

 

 

 

 

 
139 O deslocamento migratório, mesmo que derive de uma experiência individual ou mesmo ocorrendo em 

lugares de acolhimento com pouca concentração da comunidade étnico-nacional do migrante, não anula o 

contato com a cultura de origem e suas diversas formas de representação. Uma das formas através das quais os 

migrantes entram em contato com as culturas de origem são as interações nas mídias digitais. Pela natureza 

temporal de tais ambiências, as interações que ali acontecem introduzem ainda a possibilidade de que o migrante 

atualize seu repertório cultural (linguístico, memético etc.) ao ser exposto, mesmo que indiretamente, a novas 

formas expressivas dos conterrâneos em origem, leia-se: gírias, neologismos, dentre outras que fazem parte dos 

significados compartilhados em coletivo.  
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Figura 30 — Postagem da participante Rebecca no seu perfil individual no Facebook. 

 

Legenda: “Mais um sinal de que o tempo passa, não importa quanto a gente se esforce para não enxergar ou para 

fingir que está na foto. Igual que no ano passado e que o anterior e o anterior a esse e os outros antes desses, eu 

amo vocês daqui até a lua de bate-volta. Feliz aniversário Amy (com um dia de atraso, porque tua madrinha é 

dessas que só dá parabéns antes ou depois (emoji)”. Data: 19 de março de 2019.  

 

Na postagem, a participante se vale do recurso de compartilhamento de lembranças 

para evidenciar a falta que sente de estar presente no aniversário da sua afilhada em Cuba e 

assim acaba tensionando a linearidade temporal dentro da sua rede de contatos. O recurso de 

lembranças da plataforma foi lançado em 2015 e por fazer parte da arquitetura da plataforma 

desde essa data também produz efeitos nas affordances (boyd, 2010) e dinâmicas dessa 

ambiência (boyd, 2010). Mediante essa funcionalidade os usuários da plataforma conseguem 

compartilhar conteúdos autorais (que eles mesmos tenham postado eventualmente) ou 

conteúdos de terceiros em que eles tenham sido “marcados” ou nominados. Ao se valer deste 

recurso, a participante Rebecca aciona uma lembrança (passado) que por sua vez faz 

referência a uma postagem, acompanhada de uma foto do aniversário anterior da sua afilhada 

em que ela também não estava presente. Para “registrar” essa presença ela fez um desenho 

autorreferencial e o incorporou à foto. Na imagem compartilhada, do ano anterior e em que 

ela também não estava presente, a participante havia realizado uma intervenção interessante 

ao optar por ilustrar a si mesma na foto, utilizando o recurso da ferramenta Paint. Acrescenta 
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a esse recurso visual uma legenda em que fala: “Mais uma amostra de que o tempo passa. Não 

importa quanto nos esforcemos para não ver isso ou para fingir estar na foto”.  

A postagem evidencia que Rebecca acionou uma ferramenta da plataforma Facebook 

para produzir no seu tempo presente uma lembrança viva, o que de alguma forma acaba 

criando uma convergência de tempos graças ao agenciamento da plataforma e os recursos 

enunciativos que ela pôs à disposição da sua rede de contatos. O exemplo conversa de alguma 

forma com as considerações de Dugnani (2019) sobre a ideia retrotopia, onde, neste caso, o 

uso das intertextualidades para elaborar as escritas de si e definir o próprio entrelugar ganha 

destaque a partir do acionamento de uma ausência no presente usando narrativas do passado. 

Nesse contexto, a narrativa funciona como plataforma para a corporificação de colapsos 

temporais e, consequentemente, sociabilidades específicas para esse tipo de práticas 

discursivas, onde a rede de contatos, em toda sua heterogeneidade, é convidada a interagir e 

produzir novos regimes de sentido em torno dessa desordem temporal.  

Venegas (2010), por exemplo, aciona em estudo anterior os conflitos associados à 

experiência temporal de sujeitos diaspóricos cubanos, vistos fundamentalmente desde a ótica 

da internet enquanto potencializadora da sensação de defasagem entre o tempo social do 

emigrante e o da comunidade que permanece no país de origem. Em consonância, Miller e 

Madianou (2012) vão afirmar, em estudo com imigrantes filipinos, a condição assíncrona dos 

sites de redes sociais no que diz respeito à condição temporal. Os autores problematizam este 

apontamento ao trazer vários exemplos do caso filipino, que convidam a pensar a questão da 

temporalidade nas mídias digitais a partir da possibilidade de pausas que elas facilitam na 

comunicação entre emigrantes e o país de origem. Nos termos dos autores: “Sites de redes 

sociais podem não requerer co-presença simultânea, como no caso do chat, mas podem 

congelar as interações de modo que possam, subsequentemente, ser revisitadas e revividas” 

(MILLER e MADIANOU, 2012, p. 122). Percebe-se na linha argumentativa dos autores um 

interessante elo para analisarmos o grau em que as mídias sociais possibilitam um 

gerenciamento do tempo para sujeitos diaspóricos.  

Justamente seria o caráter dinâmico das narrativas dos migrantes a condição que 

possibilita a reconfiguração identitária perante os “contextos colapsados” nas plataformas de 

redes sociais (MARWICK e boyd, 2011). A materialização de um self transmigrante nos 

relatos que são produzidos online evidencia os encaixes e desencaixes de sujeitos em situação 

de mobilidade em diferentes contextos identitários; do mesmo modo em que reconfigura as 

práticas discursivas do coletivo migrante. Tais reconfigurações no discurso, conforme os 

dados mostraram, acompanham as trajetórias discursivas dos sujeitos migrantes inclusive 
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após experimentar uma segunda mobilidade, onde uma terceira língua e referenciais culturais 

são acionados na escrita, conforme exemplificado nas seguintes postagens, realizadas pelo 

participante Yon em momentos diferentes após sua segunda mobilidade Brasil-Canadá. 

 

Figuras 31 e 32 — Capturas de tela dos perfis no Facebook dos participantes Alícia 

(direita) e Yon (esquerda), em junho de 2020. Remetem a postagens realizadas por eles 

após terem emigrado do Brasil para o Canadá. 

 
 

A escolha pelo português para a apresentação de si, mesmo após uma segunda 

mobilidade para o Canadá, evidencia o caráter acumulativo que o repertório de expressões e 

memórias transnacionais dos imigrantes manifesta, sendo esses apelos a experiências 

ancoradas em territórios específicos resultado do agenciamento das próprias plataformas, 

conforme o caso acima exemplifica, onde o recurso de “Um dia como hoje” do Facebook 

estimulou a produção de um relato contornado linguisticamente pela memória. Estes trânsitos, 

exemplificados nas postagens acima através do critério linguístico, mostram que, no universo 

digital, a elasticidade da temporalidade narrada se faz mais evidente ao entrarem em jogo 

recursos narrativos próprios desses ambientes, como é o caso das lembranças (postagem da 

esquerda), e da intertextualidade entre canais informacionais que coexistem internamente nas 

redes (postagem da direita). Do mesmo modo, ressalto que os efeitos das experiências de 

mobilidade, refletidas também nas interações sociais, contribuem com o fortalecimento e 

circulação de um repertório transcultural composto de acoplagens, que se faz especialmente 

perceptível em narrativas de migrantes que se deslocam pela segunda ou mais vezes.  

Quando o território físico deixa de ser habitado, tanto os fluxos sociais ancorados nele 

quanto o tempo que os contorna deixam de ser vivenciados pelo imigrante a partir de um elo 
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de sincronicidade. Contudo, ao acessar e inclusive criar esses territórios através das narrativas 

de si nas plataformas online, a temporalidade antes consumida e cocriada enquanto resultado 

de comportamentos sociais consecutivos passa a emergir em cena de forma dispersa, por 

vezes caótica e sem contexto para a rede de contatos do imigrante, cujas próprias bolhas 

sociais limitam a compreensão da narrativa conciliadora tecida pelos sujeitos deslocados em 

resposta a seus contextos colapsados.  

Diante de tal enquadramento, a própria internet acaba se tornando um território em si, 

sem dúvidas um tipo de espacialidade controlada e sujeita a dinâmicas e relações de poder 

tanto por parte das empresas que gerenciam as plataformas como por parte dos próprios 

usuários que estabelecem regras, éticas e padrões de linguagem e interação, em especial nos 

espaços coletivos de sociabilidade. Essa tendência à curadoria das formas narrativas e 

interativas que dão lugar a territórios informacionais (LEMOS, 2007) foi observada no grupo 

no Whatsapp “Cubanos en Brasil” através das constantes intervenções e chamados de atenção 

do administrador do grupo sobre os comportamentos e narrativas que seriam tolerados e os 

que não, indicando não apenas um monitoramento constante dessa plataforma que ele próprio 

criou, mas também uma proatividade em relação ao ordenamento dos fluxos narrativos sob o 

critério de permissibilidade. Ainda, conforme mostra a figura 33, o criador do grupo se mostra 

seletivo quanto ao tipo de pessoas que poderão participar da comunidade, excluindo aquelas 

com orientação política de esquerda radical, definidas por ele como “comunistas”: 

 

Figura 33 — Captura de tela do grupo “Cubanos en Brasil” no Whatsapp. 
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Nos múltiplos territórios da internet, sujeitos deslocados desenvolvem práticas 

comunicacionais fluindo pelo campo social transnacional que integra (e colapsa) as 

comunidades de origem e acolhimento. O que pode ser percebido através da mediação das 

plataformas de redes sociais é que os imigrantes passam a ter acesso a dois tipos de 

temporalidades sociais e produzem discursos que podem ser entendidos enquanto desconexos 

aos olhos da comunidade de origem e receptora, para as quais ele é um canal de contato com o 

tempo social da outra. Aqui, haveria uma percepção desse tempo social muito mais 

individualizada da que poderia se manifestar por meio do consumo de outras mídias como a 

televisão e o jornalismo num sentido mais amplo, por exemplo. Tal percepção estaria 

atravessada pelos tipos e natureza dos contatos do imigrante, pela frequência com que acessa 

às plataformas de socialização, por estratégias de configuração de privacidade como os 

bloqueios, por exemplo, dentre outras affordances (boyd, 2010) que acabam tornando a nação 

de origem uma espécie de imaginário extremamente customizado pelas próprias memórias e 

referências que ele mesmo controla e aquelas às que têm acesso.  

Assim como a memória coletiva (HALBWACHS, 1990) é construída por referências 

que transcendem nossa capacidade por apreender fatos e fenômenos individualmente, as 

mídias sociais acionam a possibilidade de montagem do tempo social a partir de apelos 

coletivos, de gerenciamento de narrativas e recursos comunicativos que ampliam o discurso 

do imigrante. Se o colapso de contextos cria dilemas no que diz respeito à autoapresentação 

do sujeito perante sua rede, o colapso — e dispersão — temporal potencializados nesses 

espaços criam lacunas interpretativas para o sujeito migrante que, ao mesmo tempo, contribui 

para essa narrativa sobre o tempo social conciliando as agendas políticas, sociais e 

econômicas do país de origem com o de recepção.  

A partir de boyd (2011), considero que a multiplicidade de contextos sociais aciona 

temporalidades variadas. No entanto, as redes construídas pelos imigrantes após o 

deslocamento, ao se estruturarem a partir da coexistência de redes sociais (RECUERO, 2009) 

significativas e diferentes no que diz respeito ao tempo social que acionam e também à sua 

bagagem cultural, trazem diversas problemáticas que são “resolvidas” através das narrativas 

de si. 

A modo de síntese, o tempo social se manifesta de forma multifacetada, e por vezes 

problemática, para sujeitos deslocados. As mídias sociais são, assim, um dispositivo tanto 

facilitador quanto complicador da experiência temporal dupla — contendo a do país receptor 

e a do emissor simultaneamente — que acaba criando colapsos temporais perante os quais o 

imigrante se debate no plano narrativo. Tal experiência temporal se materializa a partir das 
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conexões que os sujeitos são capazes de fazer durante o uso destas mídias, através da filiação 

a fontes de informação, criação e manutenção de contatos, capacidade de gerenciamento das 

affordances (boyd, 2010) que cada mídia oferece, dentre outras. 

A tentativa de mapear estes desarranjos temporais na paisagem narrativa da cultura 

digital é complexa e acessá-la por meio do olhar limitado do/a pesquisador/a pode ser 

problemático e conduzir a perdas significativas de dados, que passam despercebidos diante do 

monitoramento do discurso do imigrante. Nesse sentido, ferramentas complementares como 

as entrevistas e também poder partir deste entendimento dos desarranjos temporais 

contribuiria a uma maior atenção em torno dos marcadores de conciliação temporal que os 

sujeitos põem em jogo para lidar com seu entrelugar.  

Na paisagem temporal e territorial que a internet integra, sujeitos deslocados 

desenvolvem práticas comunicacionais fluindo pelo campo social transnacional que integra (e 

colapsa) as comunidades de origem e acolhimento. O que pode ser percebido através da 

mediação das mídias digitais nas mobilidades é que os imigrantes passam a ter acesso a 

temporalidades sociais dispersas e ancoradas em contextos sociais diferenciados entre si, e a 

partir delas produzem discursos que podem ser desconexos aos olhos das comunidades de 

origem e acolhimento, para as quais ele é um canal de contato com o tempo social da outra. 

Aqui, haveria uma percepção desse tempo social muito mais individualizada da que poderia 

se manifestar por meio do consumo de outras mídias como a televisão e o jornalismo num 

sentido mais amplo, por exemplo. Tal percepção estaria atravessada pelos tipos e natureza dos 

contatos do imigrante, pela frequência com que acessa às plataformas de socialização, por 

estratégias de configuração de privacidade como os bloqueios, por exemplo, dentre outras 

affordances (boyd, 2010) que acabam tornando a nação de origem uma espécie de imaginário 

extremamente customizado pelas próprias memórias e referências que ele mesmo controla e 

aquelas às que têm acesso.  

4.3 Ser / estar cubaleiro é deixar de ser cubano? Cidadanias vivenciadas na prática 

A literatura especializada na temática das migrações tem debatido de forma exaustiva 

a questão transnacional (GUARNIZO, 2004; PORTES, 2005), e mais recentemente se 

debruçado sobre uma ideia de construção de transnacionalidades via plataformas de 

sociabilidade online, como sites e aplicativos de redes sociais e mídias digitais num sentido 

mais amplo (HORST, 2016; BRIGNOL, 2015). Dado o alcance que a internet tem atingido 

nos últimos tempos, toda pesquisa voltada para a questão migratória precisará encarar, 

eventualmente, os agenciamentos das redes sociotécnicas na construção das experiências de 



169 
 

deslocamento. Ainda que Cuba seja um país em vias de desenvolvimento e letramento 

midiáticos, a relevância que esta dimensão vem ganhando na sociedade cubana, assim como a 

transição de uma perspectiva mais coletivista de acesso (UXÓ, 2009) para a 

individualização140 do consumo de internet no país, aciona a necessidade de considerar estes 

fatores na análise. 

Partindo da compreensão das redes sociotécnicas via internet enquanto dispositivos 

articuladores da vivência migratória dos cubanos, focalizamos nestes ambientes como ponto 

de observação para entendermos de que modos a vivência dos cubanos no Brasil se manifesta, 

desde uma perspectiva transmigrante, entendendo tais experiências, em consonância com 

Schiller et. al., enquanto “processo através do que os imigrantes forjam e sustentam relações 

sociais simultâneas e multissituadas que conectam suas sociedades de origem e assentamento” 

(GLICK SCHILLER et al., 2004, p. 48). Salientamos ser pouco provável, em pesquisas sobre 

a temática migratória, desconsiderar o caráter transmigrante destas vivências no cenário 

contemporâneo. Por um lado, o papel desempenhado pelas redes sociotécnicas na realização 

dos projetos migratórios, e, no caso dos cubanos, a flexibilização das políticas migratórias 

ocorrida posteriormente aos anos 2000; assim como o processo de informatização da 

sociedade cubana, fazem possível — e necessário — o entendimento das ondas migratórias 

dos cubanos enquanto vivências transnacionais, conforme temos apontado ao longo desta tese. 

Estas vivências têm em comum a predisposição e a ação, na ordem individual, de sustentar 

vínculos constantes e duradouros entre país de origem e de recepção.  

A legislação cubana em torno da emigração ainda se mostra bastante insular 

(CORREA, 2013) e problemática. Do ponto de vista legal, considera-se que um cidadão 

cubano é emigrado “[...] quando viaja ao exterior por motivos pessoais e permanece de forma 

ininterrupta por um período superior aos 24 meses, sem a autorização correspondente” 

(REPÚBLICA DE CUBA, 2015). A partir dessa condição, cubanos com projetos migratórios 

em desenvolvimento negociam com esse marco regulatório de modo a não perderem o status 

de cidadãos da ilha enquanto aproveitam seus vistos em outros países para “ir” e vir”141 sem 

serem considerados “estrangeiros” na sua terra natal, com tudo que isso implica do ponto de 

vista legal. Desse modo, no século XXI vemos se consolidando cada vez com mais força o 

caráter “temporário” (AJA et al., 2017) da emigração cubana. Em pesquisa recente sobre 

 
140 Ver: https://gs.statcounter.com/platform-market-share/all/cuba/#monthly-201911-202011. Último acesso em: 

01 fe.v 2021.  

141 Esse tipo de fluxo migratório mais circular não se aplica a emigrados considerados refugiados e asilados 

políticos.  

https://gs.statcounter.com/platform-market-share/all/cuba/#monthly-201911-202011
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cubanos no Equador, Alfonso e Sánchez (2017) sinalizam a fluidez que estes enquadramentos 

legais possuem na prática, ao evidenciarem que muitos dos cubanos residentes nesse país 

entrevistados por eles não são considerados emigrados em Cuba, apesar de não considerarem 

o retorno permanente à ilha como parte dos seus projetos de vida. Para esses sujeitos, as 

principais motivações que os mobilizam a manterem seus direitos cidadãos em Cuba, apesar 

dos custos de manutenção desse status142, são fundamentalmente a garantia de usufruir dos 

serviços de saúde e educação na ilha, além das facilidades de transitar entre um país e outro 

de modo a sustentar iniciativas comerciais individuais como a importação de artigos de 

consumo escassos em Cuba e lucrarem com isso (ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017).  

Em sintonia com os apontamentos realizados em estudo anterior sobre cubanos em 

Equador por Alfonso e Sánchez (2017), os cubanos que participaram desta pesquisa 

sinalizaram que, além de possuírem interesse em manter suas cidadanias cubanas ativas, 

também objetivam alcançar estabilidade migratória no Brasil, o que se traduziria em 

residências permanentes que consequentemente implicariam em responsabilidades civis 

dobradas, mas também benefícios multiplicados, conforme destacado por Guarnizo (1994) ao 

falar da vivência binacional de migrantes dominicanos residentes nos Estados Unidos. De 

acordo com o autor, a dupla “fidelidade” a dois Estados nacionais se desdobra em estratégias 

utilizadas pelos migrantes para burlarem ou tirarem vantagem de brechas existentes nas 

estruturas de poder em ambas as sociedades, “de modo a aproveitar o melhor de ambos 

mundos através da interpretação de sua dupla membresia de Estado” (GUARNIZO, 1994, 

p.83).  No caso dos cubanos, a manutenção da cidadania do país de origem é desejada, dentre 

outras coisas, pela possibilidade de acesso ao sistema de saúde cubano, público e 

disponibilizado para todos os cidadãos de forma gratuita, assim como a possibilidade de 

adquirir propriedades no país e visitar familiares e amigos por tempo indeterminado 

(ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017). 

O mapeamento em ambientes similares na plataforma Facebook permitiu caracterizar 

as narrativas deste tipo circulantes nos grupos de Whatsapp como discursos mais afetivos e 

intimistas, inclusive mais comprometidos com posicionamentos políticos opostos ao regime 

socialista cubano. Em contrapartida, as postagens questionadoras às políticas migratórias 

cubanas durante a pandemia da COVID-19 observadas no Facebook refletem um tom mais 

moderado e “informativo”, limitado muitas vezes ao compartilhamento de links e postagens 

 
142 Nos referimos fundamentalmente aos custos de prorrogações do passaporte cubano, sem o qual sujeitos 

nascidos em Cuba não podem acessar ao país, assim como de passagens para viajar ao país no tempo 

determinado pelas autoridades migratórias cubanas para considerar a um viajante enquanto “emigrado” ou não.  
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de terceiros, sem intervenções autorais por parte do usuário que compartilha, conforme mostra 

a seguinte imagem, veiculada por um usuário do grupo “53-55” no Facebook no contexto da 

polémica migratória que gerou a incoerência das autoridades migratórias cubanas durante o 

cenário de crise da pandemia da COVID-19 em 2020. No auge do debate e críticas 

transnacionais à performance do Ministério de Relações Exteriores de Cuba (MINREX), cujas 

orientações sobre como ficariam os status dos migrantes varados no exterior foram bastante 

contraditórias nessa etapa, o usuário compartilha um abaixo-assinado no grupo “53-55” para 

que outros cubanos no Brasil assinassem a petição de “Cidadania plena para cidadãos 

cubanos”:  

 

Figura 34 — Post de compartilhamento de abaixo-assinado na comunidade “53-55” no 

Facebook. 

 

Legenda: “Tem um minuto para ajudar a (nome da usuária)”. Data: 19 de outubro de 2020. 

 

O deslocamento de cubanos para outras partes do mundo parece ser favorável ao 

exercício da cidadania nos perfis pessoais em plataformas de redes sociais, articulado pelos 

atores com o propósito de estabelecer pontes afetivas entre a diáspora, seu país de origem e 

seu país de acolhimento; tecendo assim uma rede comunicacional na qual coexistem agentes 

heterogêneos que não necessariamente se limitam a agrupar contatos da mesma nacionalidade 

que os sujeitos em questão. Baseio meu entendimento de cidadania na compreensão de Toby 

Miller (2007), que a desmonta em três “zonas” fundamentais: “a política, que consiste, direito 

de residir e votar, a econômica, direito a trabalhar e prosperar, e a cultural, direito de conhecer 

e falar” (MILLER, 2007, p. 35). 

A partir deste último eixo que vincula a cidadania às práticas discursivas, reflito 

também, em consonância com Sandvoss (2013), sobre como na paisagem comunicacional 
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contemporânea o sujeito cidadão se constrói especialmente através do consumo de diferentes 

mídias, e esta relação conduz ao que o autor denomina como “práticas políticas 

emocionalmente comprometidas” (SANDVOSS, 2013, p. 285). Traçando esta relação entre 

comunicação política e afeto, proponho que, à luz do meu objeto, o exercício cidadão que os 

participantes da pesquisa desenvolvem em espaços coletivos de sociabilidade virtual, 

transcendem o espaço no qual a política tem sido tradicionalmente reificada e pode ser 

operacionalizado a partir de manifestações como: a mobilização coletiva através de hashtags 

em torno de determinado assunto de interesse para o país de origem ou de recepção, a 

associação por meio de marcadores identitários como fotos de perfil e filtros temáticos a 

causas políticas, mesmo que isso não signifique participar ativamente de mobilizações 

coletivas fora do online, inclusive porque isto poderia significar, para o imigrante, a perda do 

direito de permanência no país de recepção. Todos esses elementos podem ser resumidos a 

formas de ser e pertencer coordenadas pelos migrantes nas suas narrativas para elaborar os 

vínculos transfronteiriços a partir das práticas políticas.  

Durante a crise sanitária gerada pela COVID-19, em particular, o campo transnacional 

cubano se fortaleceu a partir de iniciativas da comunidade emigrada por manter o contato com 

a nação de origem, na dificuldade de fazê-lo pelas vias tradicionais, limitadas 

fundamentalmente pelo fechamento de fronteiras. Nesse contexto, observei mobilizações nas 

plataformas de redes sociais que buscavam chamar a atenção do governo cubano sobre a 

necessidade de uma reforma migratória que, senão permanente, pelo menos flexibilizasse, no 

contexto da pandemia, algumas das medidas que atualmente restringem a mobilidade dos 

cubanos. Assim, surgiram iniciativas como o “Abaixo-assinado” para uma Reforma 

migratória em Cuba,143 elaborado na plataforma Change, por uma cubana residente na 

Espanha, e que até o momento de elaboração deste material já contava com 11.415 

assinaturas. A petição propõe ao governo cubano reconsiderar a exigência de pagamento de 

uma taxa por mês adicional que o emigrante passe sem retornar à ilha, após os 24 meses 

estabelecidos pela lei migratória cubana. Tal cobrança não é uma novidade, no entanto, a 

mobilização desencadeada no contexto da pandemia responde a narrativas contraditórias do 

Ministério de Relações Exteriores de Cuba sobre a isenção do pagamento da taxa durante a 

crise sanitária144, que gerou descontentamento na comunidade cubana no exterior. A petição 

 
143 Ver: https://bit.ly/3zlgVmB. Último acesso em: 07 jun. 2021. 
144 Ver: https://oncubanews.com/cuba/nacion-y-emigracion/cobro-de-prorrogas-a-cubanos-residentes-en-el-

exterior-una-cuestion-ciudadana/. Último acesso em: 07 jun. 2021. 

https://oncubanews.com/cuba/nacion-y-emigracion/cobro-de-prorrogas-a-cubanos-residentes-en-el-exterior-una-cuestion-ciudadana/
https://oncubanews.com/cuba/nacion-y-emigracion/cobro-de-prorrogas-a-cubanos-residentes-en-el-exterior-una-cuestion-ciudadana/
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ecoou também em um dos grupos de cubanos no Brasil que monitorei durante a pesquisa, o 

“53-55”, ao ser compartilhada por um membro do grupo através de link direto. 

Exemplos como esse demonstram como, por meio destas articulações mediadas pelas 

plataformas de redes sociais, grupos migratórios desenvolvem práticas cidadãs 

transfronteiriças que demonstram a potência da participação ativa de criar identidades 

políticas (GUANCHE et. al, 2013) a nível coletivo. Apesar de não ter sido iniciativa de 

nenhum dos participantes da pesquisa, nem dos membros dos grupos monitorados no 

Facebook e Whatsapp, a petição e a repercussão que ela teve em canais de cubanos no Brasil 

demonstra a predisposição de alguns membros da comunidade não apenas de se engajar em 

causas diretamente relacionadas à questão migratória cubana, mas também à vida pública de 

Cuba. Observei também uma preocupação recorrente dos membros do grupo “Cubanos en 

Brasil” no Whatsapp, e “53-55” no Facebook por se informar e agir em torno dos protestos de 

San Isidro, onde uma comunidade de artistas cubanos proclamavam, através de uma greve de 

fome e constantes interpelações ao governo cubano, uma mudança na realidade social do país, 

conforme observamos na seguinte imagem. 

 

Figura 35 — Captura de tela do grupo “53-55” no Facebook feita em 24 de novembro de 

2020. 

 

 

Legenda: “Alguém de São Paulo por essa página. Um pulo até o consulado pacificamente seria uma boa forma 

de apoiar essas pessoas”. Data: 24 de novembro de 2020. 

 

Na imagem um dos membros do grupo “53-55” faz um chamado via Facebook aos 

cubanos residentes em São Paulo para unirem forças e se manifestarem “pacificamente” no 

Consulado de Cuba, com sede nesta cidade. O protesto teria como motivo o apoio e 
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solidariedade para os grevistas do Movimento “San Isidro”,145 o que evidencia não apenas 

uma preocupação com a agenda política cubana, mas também o uso das redes para articular 

práticas de cidadania informais, aqui entendidas como associativismos mais espontâneos da 

diáspora, não orientados pelo governo cubano,146 no contexto do deslocamento. A postagem 

recebeu um comentário de outro membro do grupo que propôs coletar assinaturas para 

sensibilizar as instituições oficiais cubanas, assim como a sociedade civil, em torno da 

questão. Como pode ser percebido na Figura 37, o post teve pouco engajamento por parte dos 

usuários-membros do grupo, que avento pode estar relacionado ao apontado por vários 

participantes entrevistados em torno das práticas de abstenção em debates que envolvam 

críticas ao governo cubano, sobretudo em ambiências públicas ou semipúblicas. No caso 

específico dessa chamada para mobilização coletiva que o post propunha, haveria uma 

concentração frente ao Consulado cubano na cidade de São Paulo, instituição com autoridade 

para negar ou autorizar trâmites migratórios no Brasil. Esse fato, somado à possibilidade 

sempre latente de que postagens ou manifestações políticas nas mídias digitais sejam 

“printadas” por terceiros dos quais não se tem total controle, e posteriormente usadas como 

veículos para exposição diante das autoridades consulares, pode ter contribuído para o pouco 

engajamento do post no grupo.  

Ainda refletindo sobre as práticas sociocomunicacionais que destacam uma dimensão 

transnacional nos grupos, reparei num outro tipo de postagem orientada ao fortalecimento de 

um mercado de remessas transnacional por meio dos vínculos com iniciativas comerciais em 

Cuba. Este tipo de postagem apareceu também de forma recorrente no cenário crítico gerado 

pela pandemia da COVID-19, em que a economia cubana se viu bastante afetada, sobretudo 

após o fechamento de fronteiras, as sanções econômicas dos Estados Unidos, intensificadas 

nessa etapa, que diminuíram consideravelmente o fluxo de remessas do exterior, e a depressão 

do setor comercial a partir da ausência de atividades turísticas. Nesse cenário, chamou minha 

atenção um movimento originado no grupo “53-55” no Facebook para apoiar, do Brasil, 

cubanos empreendedores residentes na ilha, conforme mostra a Figura 36. 

 

 

 
145 O Movimento surge em meio a uma greve de fome de vários artistas e intelectuais cubanos que em 2020 

decidiram se confinar numa casa do bairro de San Isidro, em Havana, em meio a pandemia da COVID-19, em 

forma de protesto e de exigência da liberação do músico cubano, Denis Solís. Ver: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-07/dezenas-de-academicos-exigem-um-dialogo-nacional-em-

cuba-e-o-fim-da-perseguicao-as-vozes-dissidentes.html. Último acesso em: 01 fev. 2021.  
146 O Estado-governo cubano coordena várias organizações (inclusive muitas com presença digital) de emigrados 

cubanos no exterior, todas com um forte apelo político na sua retórica.  

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-07/dezenas-de-academicos-exigem-um-dialogo-nacional-em-cuba-e-o-fim-da-perseguicao-as-vozes-dissidentes.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-07/dezenas-de-academicos-exigem-um-dialogo-nacional-em-cuba-e-o-fim-da-perseguicao-as-vozes-dissidentes.html
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Figura 36 — Print de conversação no grupo “53-55” no Facebook. 

 

Legenda: “Para quem como eu tem família passando fome durante a pandemia e gostariam que, no mínimo, 

[esses familiares] não precisem ficar em filas por três ou quatro dias, recomendo entrar em contato com esse 

moço que oferece um serviço excelente. Acabei de fazer uma compra com ele e tudo foi maravilhoso. Chegou [a 

compra] exatamente tudo que se mostra na foto. Ah, com delivery. Levou [o moço] tudo até a casa dos meus pais 

em Cuba na hora marcada. Tudo estava cozido e segundo eles [os pais] delicioso. A outra coisa é que eles têm [o 

negócio do moço] facilidades de pagamento, você pode pagar tranquilamente desde aqui dos brasilis 

[neologismo] sem problema nenhum via Paypal ou Transferwise. O moço me pediu que caso eu gostasse do 

serviço curtisse o Facebook dele, mas estou tão contente na real que acho que mereceu esta nota [postagem]. 

Deixo aqui os contatos dele (números de contato) Responde na hora! Outro ponto positivo!”. Data: 22 de 

setembro de 2020.  

 

No post, o usuário promove o negócio de venda de comida de um empreendedor 

cubano que oferece “facilidades de pagamento”147 para que cubanos no Brasil enviem 

refeições e iguarias via delivery a familiares e amigos em Cuba. Ao mesmo tempo, o usuário 

resenha sua experiência pessoal contratando o serviço e compartilha o contato do 

empreendedor em Cuba de modo a promover e apoiar o negócio. A postagem mostra não 

apenas a predisposição de apoiar um pequeno negócio no país de origem, mas também reflete 

a necessidade dos migrantes por contribuírem com a delicada situação econômica da 

população cubana no contexto da crise, ao encontrarem brechas para prover itens de 

alimentação para familiares e amigos num momento em que as vias tradicionais para fazer 

esse tipo de troca (ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017) encontravam-se reduzidas. Pesquisas 

anteriores já apontavam para a relação interdependente entre as redes familiares, as remessas 

e o desenvolvimento do setor privado e os pequenos empreendedores em Cuba (DUANY, 

2001).  

O elemento interessante do exemplo mencionado acima reside justamente em 

evidenciar o fortalecimento de uma comunidade transnacional com base no Brasil, 

 
147 Via Paypal e Transferwise, nesse caso.  
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focalizando assim o olhar em novos polos de vinculação intrarregional que fogem do 

tradicional mercado de remessas Estados Unidos-Cuba. Nesse sentido e diante de escassas 

fontes de vínculo formal entre origem (Cuba) e acolhimento (Brasil), as plataformas de redes 

sociais vêm se constituindo como agentes articuladores desse campo social transmigrante, 

ainda tímido, porém crescente, entre redes de ambos os territórios. A intensificação e 

flexibilização dos usos da internet em Cuba também constituem fatores decisivos para que 

esse tipo de prática seja produzida e mantida no tempo.  

Diante dos escassos canais e projetos oficiais de vinculação transnacional entre a 

comunidade cubana no Brasil e a ilha, são as iniciativas dos próprios migrantes que 

contribuem com o adensamento do campo transnacional cubano, para o qual as mídias digitais 

são agentes fundamentais. Em termos empíricos, um exemplo dessas iniciativas, identificado 

no Facebook, foi o coletivo / grupo “Conectando cubanos”, página criada em 27 de abril de 

2020 no contexto de crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, e o consequente 

fechamento de fronteiras.  

Na seção de descrição da página “Conectando cubanos” no Facebook, destaca-se que 

se trata de um espaço para resolver “problemas comuns de forma colaborativa”. A página 

possui 883 seguidores148, se enquadra na categoria de “Produto/Serviço” e tem sua matriz no 

site do mesmo nome149. Alinhados aos serviços oferecidos pelo coletivo, identifiquei 

postagens fundamentalmente orientadas à promoção de ofertas de envio de remessas a Cuba 

do Brasil ou qualquer lugar do mundo, assim como vendas de pacotes de viagem. No entanto, 

observei também postagens que, alinhadas a essa narrativa da coletividade e a colaboração 

presente na descrição da página, objetivam a divulgação de informações de utilidade pública 

para a comunidade como: vagas de emprego, cursos de português para cubanos e, inclusive, 

conteúdos de coaching financeiro para cubanos, conforme ilustra a Figuras 37. 

 

 

 

 

 
148 Dados atualizados em 08 de dezembro de 2020.  
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Figura 37 — Captura de tela da página “Conectando cubanos” no Facebook feita em 04 

de outubro de 2020. 

 

Legenda: “Espanhol Dinâmico e CIA junto a Conectando Cubanos se unem para oferecer um curso gratuito de 

português para todos os membros da comunidade cubana. Para se inscrever no curso deixe seus dados aqui 

(link)”.  

 

Pelas particularidades da economia socialista cubana, onde as práticas financeiras são 

limitadas, ainda mais a nível pessoal, os cubanos que se deslocam ao Brasil se deparam com 

um repertório diversificado de práticas econômicas que podem ser confusas para quem vem 

de uma realidade como a cubana. Nesse sentido, o movimento “orientativo” promovido pela 

comunidade “Conectando cubanos” no Facebook motiva a refletir sobre o uso dado por eles à 

plataforma como canal para promover literacias financeiras a cubanos no Brasil e, 

consequentemente, isso se traduz numa integração mais orgânica dos migrantes com o 

contexto de acolhimento. Diferentemente da plataforma comercial da qual a página deriva, os 

conteúdos observados nela indicaram um tom mais orientativo com relação a aprendizagens 

de utilidade para os migrantes, sobretudo financeiras. Algumas postagens observadas na 

página exemplificam esse elemento, ao conterem chamadas para lives coordenadas por um 

dos líderes da comunidade, objetivando ensinar sobre tipos de investimentos disponíveis para 

potencializar a renda das poupanças, como usar pontos de cartões de crédito, dentre outros 

exemplos de coaching econômico de grande utilidade para os recém-chegados, em especial.   

Esse associativismo migrante produzido pela página “Conectando Cubanos” no 

Facebook pode ser entendido, conforme apontado por Cogo e Silva (2016) em pesquisa 

anterior, enquanto “produção de espaços de relativa autonomia para o agenciamento de seus 

[dos migrantes] processos de inserção no novo contexto de imigração” (COGO e SILVA, 

2016, p.103). Da mesma forma, o próprio nome da página atua como chamada para esse 

associativismo migrante, ao destacar o principal propósito da comunidade e, portanto, atrair 

cubanos para esse núcleo social na virtualidade.  
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As mídias digitais, e a internet num sentido mais amplo, têm sido essenciais na 

incorporação de Cuba a um debate público global sem precedentes e na produção dessas 

novas formas de transnacionalismo e inclusive ativismos políticos (GEOFFRAY, 2013), 

embora bastante específico quando comparado com outras diásporas no próprio contexto da 

mobilidade latino-americana (DE ARAGÓN et al., 2011). Não podem ser esquecidas, ao 

caracterizar e examinar o transnacionalismo cubano, as restrições que a condição geopolítica 

de “praça sitiada” Cuba possui, no contexto do diferendo histórico com os Estados Unidos.  

Conforme foi apontado, a diáspora cubana vem se inserindo cada vez com mais força 

no debate público de Cuba, usando as mídias digitais como suporte para articular um diálogo 

constante com o governo e a sociedade cubana. Estudos têm apontado para a predisposição 

dos emigrados para se inserir na vida pública do país (ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017), 

embora o papel das tecnologias da informação e da comunicação nesse movimento tenha sido 

sinalizado ainda timidamente nas pesquisas.  

Extremamente marcado por uma polarização retórica, este diálogo responde a uma 

continuidade, no ambiente digital, de demandas da comunidade de emigrados cubanos que ao 

longo de décadas têm questionado as políticas migratórias cubanas e o agir do governo 

perante os emigrados e também a uma tradição de uso de diversos suportes comunicacionais e 

gêneros narrativos para desenvolver o discurso da diáspora (COLONA e GRENIER, 2010; 

PÉREZ, 1996; LÓPEZ, 2015).  

Sistematizando estudos prévios, Colona e Grenier (2010) destacam o papel 

desempenhado por diversos dispositivos midiáticos e comunicacionais na manutenção de uma 

ideologia liminar de exílio pela diáspora cubana nos Estados Unidos, tradição narrativa que 

contribuiu com a legitimação dessa ideologia como dimensão da identidade coletiva do grupo. 

As produções comunicacionais elencadas pelos autores a partir do estudo de Pérez (1996) 

refletem uma agenda discursiva que manifestava o associativismo migrante de “enclave”150 

decorrente da autodefinição do grupo como “exilados” e não “migrantes”. Na compreensão de 

Matsaganis et. al (2011), esse desdobramento de “enclave” pode ser operacionalizado na ideia 

de “mídias étnicas”, que se refere a todo tipo de mídia produzida por e para comunidades 

étnicas. Embora essas formações abranjam também produções a larga escala global 

gerenciadas por empresas e corporações, e tenham uma dimensão comercial, interessa pensar 

os modos como os conteúdos das produções contribuem com o desenvolvimento de enclaves 

 
150 Os autores usam o termo “enclave”, proposto por Portes e Bach (1985) para caracterizar as formações 

económicas e comerciais de carácter étnico originadas pelas diásporas.  
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étnicos em países de acolhimento cumprindo funções de orientação e conexão 

(MATSAGANIS et al., 2011, p.58).  

Embora o qualificativo étnico seja usado na literatura dos estudos migratórios para 

descrever as intervenções midiáticas de algumas diásporas, outros autores tem usado a ideia 

de “mídias migrantes” (WATERS e UEDA, 2009) ou, no caso das produções alocadas nas 

plataformas da internet, webdiásporas (SCOPSI, 2009; ELHAJJI e ESCUDERO, 2016), que 

considero também mais apropriadas para descrever o fenômeno no contexto dos movimentos 

migratórios.   

Embora estes tensionamentos ainda se mostrem predominantes nas mídias digitais, 

evidências empíricas apontam para uma diversificação significativa das pautas discursivas e 

uma transição de conversações confrontativas para esforços mais dialógicos no debate entre 

diáspora e governo cubano nessas ambiências midiáticas (COGO e RODRÍGUEZ, 2021).  

Nos ambientes digitais, a conversação entre os emigrados e o país de origem ganha 

força na medida em que o campo social transnacional (BASCH, GLICK-SCHILLER e 

SZANTON BLANC, 1994) cubano é adensado pela entrada e diversificação dos usos de 

internet na ilha, pelo debut de formas de governabilidade online do Estado cubano, a 

individualização do consumo de internet e, por fim, pela diversificação da comunidade 

diaspórica cubana a partir das flexibilizações migratórias posteriores à mais recente reforma 

migratória na ilha em 2013.  

Assim, o transnacionalismo que se manifesta via redes sociotécnicas, é limitado 

quando se trata do caso cubano devido ao estado do processo de digitalização da sociedade 

cubana propriamente dita, que também permeia e dita o rumo das relações transnacionais que 

os migrantes cubanos no Brasil podem estabelecer com seus conterrâneos no país de origem. 

É justamente devido a essa relação de interdependência entre a digitalização da sociedade de 

origem e de acolhimento, assim como a possibilidade de acesso e o letramento midiático, que 

observamos como, a partir de 2017, ganha relevância o uso do Whatsapp por cubanos no 

Brasil para se comunicarem com familiares e amigos em Cuba, o que anteriormente ocorria 

fundamentalmente através do Facebook.  

A individualização do consumo de internet, em particular, tem contribuído, apesar das 

restrições de consumo derivadas da política de acesso à informação em Cuba, ao 

fortalecimento, e a estruturação em si própria, da comunidade transnacional cubana, conforme 

discutido no primeiro capítulo.   

Em seu conjunto, os aspectos elencados contribuem para uma ruptura nas práticas 

tradicionais de vínculos entre o governo cubano e a emigração, e também no modelo de 
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inserção dos emigrados no debate público cubano, embora diante da ausência de mecanismos 

oficiais de reconhecimento pleno da participação da diáspora na vida do país, essas 

reconfigurações continuem representando uma continuidade do desdobramento do 

transnacionalismo cubano através dos canais extraoficiais (DE ARAGÓN et al., 2011), 

estabelecido por iniciativas próprias dos migrantes, dado o fato de não existir um marco 

regulatório em Cuba que permita considerar aos emigrantes atores econômicos em território 

nacional.  

Resulta preciso esclarecer que o transnacionalismo é vivenciado com certas limitações 

e particularidades pelos cubanos deslocados. Estas limitações são estabelecidas, 

fundamentalmente, pela leitura que o governo cubano tem feito historicamente, desde os anos 

60 em diante, da emigração dos seus cidadãos sob a chave da dissidência e a oposição (DE 

ARAGÓN et al., 2011), e se manifestam também no marco legislativo e regulatório da nação 

cubana, que reprime as possibilidades de contato e participação da comunidade no exterior 

nos assuntos internos do país e na vida pública da nação como um todo (CORREA, 2013).  

Apesar de existirem organizações transnacionais de cubanos no exterior gerenciadas e 

validadas por órgãos e representações do Estado cubano, foi observado que, no caso dos 

cubanos no Brasil, muitos coletivos transnacionais se dão de forma espontânea por parte 

destes migrantes, que se associam entre si de forma orgânica utilizando as plataformas de 

redes sociais para materializar tais vínculos e lhes conferir um “local” de encontro; o que 

responde diretamente ao fato de a maioria destes migrantes não estar interessada em se 

vincular formalmente às organizações coordenadas pelo Estado da ilha, mas também responde 

a certa habituação dos migrantes cubanos com práticas de resistência às restrições do governo 

(ALFONSO e SÁNCHEZ, 2017).  

 

Figura 38 — Captura de tela da página “Conectando Cubanos” no Facebook. 

 
 

Legenda: “Na live de hoje vamos dar continuidade a nossa conversa de domingo passado e falaremos um pouco 

mais sobre onde colocar seu dinheiro para que renda juros com o tempo”. Data: 04 de outubro de 2020. 

 

Os exemplos anteriores, cada um desde a dimensão que lhes corresponde, mostram 

que as capacidades interacionais destas microcoletividades, unida a uma maior 



181 
 

registrabilidade das narrativas de si na paisagem social, permitem aos cubaleiros uma 

remissão continua aos referentes narrados de origem e acolhimento que seus contatos 

acionam; assim como produzem redes coletivas de sentido conjuntos que são ao mesmo 

tempo auto e alorreferenciais no deslocamento.  Por outro lado, as dinâmicas coletivas de 

empreendedorismo transnacional e o adensamento das redes colaborativas no deslocamento, 

sugerem caminhos instigantes para o mapeamento dos usos dos dispositivos sociotécnicos por 

cubanos no Brasil. Embora estes associativismos não tenham sido o foco da tese, sua 

identificação, sobretudo na fase final do trabalho de campo, mostra que o campo social 

transnacional dos cubanos no Brasil começa a se reconfigurar e a ser enriquecido pela ação 

espontânea dos migrantes e sua proatividade em fundar espaços que os Estado-nação não 

fornecem, tanto em Cuba quanto no Brasil. Me alinho ao apontado por Horst e Panagakos 

(2006) quando assinalam o papel desempenhado pelas tecnologias da informação e da 

comunicação para sujeitos deslocados das suas nações de origem. Segundo as autoras vão 

indicar, a internet se torna no contexto da mobilidade uma possibilidade de expansão do 

espaço social que busca “afrontar as fronteiras restritivas impostas muitas vezes pelas 

sociedades que os recebem; bem como as limitações de espaço físico e temporal” (HORST e 

PANAGAKOS, 2006, p. 117). 

Assim, as trajetórias narrativas e interacionais mapeadas neste estudo permitem 

confirmar como as materialidades das mídias estão permitindo aos agentes humanos, e 

especificamente aos migrantes, produzir práticas de resistência que se refletem tanto na ordem 

discursiva quanto interacional.  

 

 

 

Considerações Finais 

Esta tese procurou investigar os efeitos da mobilidade migratória nos fluxos narrativos 

de cubaleiros no Brasil nas mídias digitais a partir de inquietações analíticas impulsadas em 

grande parte por experiências pessoais da minha vivência migratória no Brasil, país em que 

resido desde 2015. Com base numa abordagem etnográfica, busquei identificar, a partir de 

falas dos 15 participantes da pesquisa, assim como de práticas narrativas individuais e 

coletivas em ambiências do Facebook e do Whatsapp, de que modos essas práticas se 

pluralizavam no circuito transnacional atentando para a) a apresentação de si, b) construção 

de estigmas como marcador identitário, c) as práticas linguísticas e d) o colapso de contextos 

e temporal. Seguindo esses eixos de análise, a tese propôs uma aproximação a ideia de zonas 
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midiáticas de fronteira, introduzida no trabalho no intuito de sistematizar o caráter fronteiriço 

a partir do qual a comunidade elabora sentidos na cultura digital. 

Os dados produzidos nesta etnografia sugerem que a escolha de um determinado 

destino para emigrar, no caso dos cubanos, está mais atrelada à facilidade e à segurança com 

que possam fazer este movimento geográfico, e não tanto por ser a opção que eles consideram 

ideal em termos de mobilidade socioeconômica. Para o participante Raúl, por exemplo, sair 

de Cuba para o Brasil sempre implicou o não retorno, no entanto, o Brasil só veio se tornar 

um lugar ideal para se estabelecer com sua família quando “vi que aqui existiam boas 

oportunidades para mim tanto no setor público como no privado”. O Brasil configura-se, 

assim, sobretudo a partir do segundo milênio, como um destino de acolhimento atraente para 

os cubanos que se deslocam formados ou conseguem completar sua formação profissional no 

país, se fazendo competitivos no mercado de trabalho na medida em que as facilidades para 

emigrar de maneira legal foram facilitadas pelos projetos bilaterais entre Cuba e Brasil. As 

falas dos participantes desta pesquisa confirmaram que, apesar de a América do Sul ter 

historicamente constituído um corredor migratório para chegar ao “Norte” (AJA, 2002), o 

Brasil, enquanto parte constitutiva da região, emerge como um destino desejado pelos 

migrantes para sua permanência. Mesmo sendo este um contexto dinâmico e sujeito a muitos 

indicadores, essa tendência foi confirmada pelo fato de que, durante os quatro anos de 

trabalho de campo, apenas três dos 15 participantes se deslocaram do Brasil ao “Norte”.   

Nesse cenário de mobilidade intrarregional, reconfigurado a partir do “giro punitivo” 

das migrações na América Latina (DOMENECH, 2017), as discussões que a tese propôs 

buscaram integrar debates teóricos em torno dos processos de mobilidade Sul-Sul aos 

levantamentos e análises que já foram produzidos no campo das Ciências Sociais para pensar 

os processos de construção identitária na cultura digital. Alinhavando essas discussões com o 

material empírico coletado durante os quatro anos de trabalho com cubanos no Brasil, 

conclui-se que as mídias digitais constituem zonas midiáticas de fronteira por meio das quais 

os migrantes se conectam com os circuitos de circulação do capital social nos campos 

transnacionais em que suas trajetórias de mobilidade estão inscritas. Nessas ambiências 

midiáticas que, por serem fronteiriças, são insulares, as práticas discursivas dos migrantes 

assistem na mobilidade identitária conforme encaixes e desencaixes são negociados pelos 

migrantes, que fluem entre contextos e temporalidades, colapsados pela própria fronteira 

epistémica que habitam, e conciliam práticas narrativas atentas a esse entrelugar. Por sua vez, 

essas práticas, em conjunção com as estruturas socialmente integradoras dos territórios 

midiáticos da internet, permitem a eles/elas transitarem pelos campos sociais transnacionais 
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pactuando sentidos por meio dos recursos linguísticos e imagéticos que constituem as 

narrativas.  

Guarnizo (2004, p. 15) indica que o viver transnacional pode ser compreendido como 

o “conjunto de relações sociais, culturais, políticas e econômicas transfronteiriças que emerge, 

intencional e inesperadamente, da pressão dos migrantes por manterem e reproduzirem seu 

ambiente social cultural de origem à distância”. A partir dessa formulação, os estudos 

migratórios têm se nutrido de um enquadramento analítico que considera como, muito além 

do intuito de reproduzir repertório cultural herdado em origem, atribuídos aos migrantes sob a 

chave da saudade que sempre parece recair sobre eles, estes sujeitos se mostram dispostos a 

realizar arranjos de sentido que facilitam sua integração ao país de acolhimento. Para isso, 

traçar representações interseccionais negociadas entre referentes territoriais de origem e 

acolhimento é essencial para garantir a vivência transnacional. No contexto do viver 

transnacional (GUARNIZO, 2004), as mídias digitais não apenas agenciam projetos 

migratórios, mas também se mostram diretamente integradas a eles, pois as práticas 

discursivas e sociais ali estruturadas constituem em si próprias experiências de mobilidade e 

trânsitos identitários e de sociabilidade. Esses espaços se tornam fundamentais na articulação 

de conexões entre origem e acolhimento diante da impossibilidade de recorrer às redes físicas 

de integração com a nação de origem, ao mesmo tempo em que impactam diretamente na 

forma como os sujeitos migrantes “imaginam, negociam e criam seus mundos sociais através 

de campos transnacionais amplos” (HORST e PANAGAKOS, 2006, p. 120).  

As observações realizadas em campo com cubanos no Brasil mostraram que as 

práticas narrativas desses migrantes iam além de apenas uma mimetização da suposta 

“cubanidade” atribuída a eles, indicando uma predisposição a “sair da ilha” para absorver o 

mundo, em todas suas dimensões. Emerge, assim, uma tendência de elaboração identitária 

calcada em “pactos móveis de leitura” (CANCLINI, 2006).  

Nesse sentido, os relatos dos cubaleiros nas mídias digitais se mostraram periféricos, 

já que não respondiam de forma integral a consensos linguísticos, comunicacionais e de 

sociabilidade pautados pelos Estados-nação. Em contrapartida, essas práticas narrativas 

atravessam imaginários que por serem relacionais adensam o repertório representacional 

fissurado da vivência transnacional dos migrantes. Para elaborar texturas (ênfase no text) que 

preenchem essas fraturas, os imigrantes acionam dinâmicas de mobilidade espaciotemporal 

possibilitadas pela natureza das mídias digitais de modo a capturar elementos de sentido de 

cada universo em arranjos narrativos do seu cotidiano. Desse processo, surgem não apenas 
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resiliências linguísticas, mas também se fortalece um ethos do “cubaleiro”, que não é nem 

brasileiro nem cubano, pois se funda justamente na fronteira entre ambos referentes.  

A partir dos acoplamentos entre as distintas territorialidades que as mídias são capazes 

de produzir, mesmo isentas de uma noção tradicional de espaço físico, nessas zonas 

midiáticas de fronteira os migrantes adquirem, e ao mesmo tempo fazem circular, capitais 

sociais e informacionais que impactam também as práticas discursivas elaboradas nas 

sociedades de origem e acolhimento. Através das práticas identitárias e comunicacionais que 

fluem de Sul (Cuba) a Sul (Brasil) por meio das mídias digitais, o campo social transnacional 

é adensado e uma nova episteme vai sendo fortalecida na medida em que as formas de 

representação vão sendo transmitidas no circuito interno das comunidades migrantes. Para a 

circulação dessa episteme, contribuem as práticas discursivas veiculadas em ambiências 

públicas, semipúblicas e privadas, evidenciando e validando os saberes acumulados pelos 

migrantes através desses repositórios informacionais e interacionais.  

Ao mesmo tempo, as redes sociais constituídas pelos cubaleiros no Brasil se nutrem 

também dessas práticas discursivas fronteiriças a que são expostas, acumulando e 

ressignificando conhecimentos sobre Cuba. Alocados, também em termos de representação, 

num espaço geopolítico que é fronteiriço e liminar, os territórios imaginados do Sul Global 

representados por Cuba e pelo Brasil acabam sendo integrados mediante as narrativas e usos 

que os migrantes fazem das mídias. Vale destacar, ainda, que tanto os fluxos narrativos 

quanto as formas como os cubaleiros se apropriam das mídias digitais no deslocamento são 

pautados pelas brechas de acesso que marcam o contexto de digitalização na sociedade 

cubana (a sociedade de origem).  

De igual modo, esses desdobramentos dependem também de fatores como: literacias 

midiáticas, brechas linguísticas e o controle extraterritorial exercido pela figura institucional 

dos Estados-nação. No caso da migração cubana para o Brasil, esse último fator se mostrou 

como modulador importante dos fluxos narrativos dos migrantes, que recorrem a estratégias 

de visibilidade e ocultamento (POLIVANOV, 2014) nos seus perfis para contornar o controle 

dos Estados-nação sobre suas narrativas e, assim, impedir que elas possam ser usadas em 

contra deles para limitar entradas ao país de origem e outras práticas punitivas consideradas 

arbitrárias dentro do marco legal cubano.  

No contexto do deslocamento, o imigrante tem de acionar estratégias narrativas que 

lhe permitam se integrar a seu novo contexto cultural, e esta imersão simbólica só é possível a 

partir da sua capacidade de superar as margens linguísticas e culturais que até o momento do 

deslocamento integravam seus cotidianos. De grande interesse, em paralelo, foi observar a 
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manifestação desta tendência linguística também durante algumas entrevistas e nas respostas 

do questionário, onde muitas das frases usadas para responder algumas perguntas estavam 

redigidas em português, mesmo estes participantes tendo total consciência de que minha 

língua nativa, igualmente à deles, é o espanhol. A alorrefencialidade e os contextos sociais 

colapsados pelas mídias digitais, interferem também na vivencia temporal dos migrantes. Ao 

acessar e, inclusive, criar esses territórios através das narrativas de si nas plataformas online, a 

temporalidade passa a emergir em cena de forma dispersa, por vezes caótica, e se torna uma 

questão discursiva para cuja resolução os arranjos semânticos e as dinâmicas materiais das 

mídias digitais (CASTANHEIRA et al., 2016) se mostraram fundamentais. Assim, ao 

colapsarem a linearidade temporal, contextos midiáticos de mobilidade lançam 

tensionamentos também para a forma como os migrantes passam a tributar à desordem 

temporal dentro das redes sociotécnicas.  

Foi observado, em paralelo, que os cubaleiros fazem usos diferenciados dos canais de 

comunicação online servindo a propósitos diferentes, e em função de atingir audiências 

segmentadas. O participante Andrés, por exemplo, durante entrevista realizada em junho de 

2020 via chat de Facebook, apontava que ainda acessava com frequência seu perfil no 

Facebook fundamentalmente para se comunicar com sua avó em Cuba, que “como muitas 

pessoas lá, não entende muito Whatsapp”. Vale remarcar que ainda muitas pessoas em Cuba 

não possuam linhas telefônicas particulares nem usam telefone celular. A percepção de tais 

usos diferenciados, ao dialogarem com a disponibilidade das audiências relacionadas ao 

emigrante, permitem direcionar o olhar também para as formas afetivas que elas possibilitam, 

assim como os dispositivos e formas narrativas usados tanto pelos emigrantes quanto pelos 

seus contatos para veiculá-las.  

No que tange às dinâmicas identitárias coletivas, a demarcação da existência de 

diásporas digitais na literatura dos estudos migratórios transnacionais não é nova. Desde 

inícios dos anos 2000, autores como Scopsi (2009) foram pioneiros em destacar e examinar a 

existência de diásporas na web enquanto manifestações de um associativismo migrante num 

mundo globalizado e interconectado. Seguindo esta perspectiva, encontramos os 

apontamentos de Easman (2009) em torno da existência de diásporas digitais, enquanto 

grupos de ação coordenada “que são organizadas e mantidas através da internet, encorajando 

cibercomunidades entre indivíduos da mesma origem étnica que coincidentemente encontram-

se dispersas geograficamente” (EASMAN, 2009, p. 20, destaque nosso). Alentadas pela 

perspectiva transnacional, a maioria das produções que focalizam esse objeto examinam como 

essas ambiências midiáticas se relacionam com os contextos institucionais, culturais e 
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políticos em que estão enquadradas. De igual forma, os estudos têm enfatizado a importância 

de analisar os espaços midiáticos surgidos em contextos de deslocamento enquanto “novos 

espaços diaspóricos” (RETIS, 2014) emergentes num mundo globalizado e desterritorializado. 

Estes espaços, que abrangem os midiáticos, curados pelas diásporas transnacionais, favorecem 

o encontro entre fluxos comunicacionais que permitem a circulação de narrativas e capital 

social entre as sociedades de origem e acolhimento dos migrantes, produzindo novas formas 

de transnacionalismo que não necessariamente dependem da permissibilidade configurada 

pelos Estados-nação por facilitar a participação dos emigrados no país de origem.  

Ações concretas que vão desde a organização da vida social da comunidade até a 

conversação com atores políticos do país de origem e de acolhimento, a articulação e 

organização das comunidades, sua mobilização em torno de pautas sociais de interesse, as 

funções orientativas das mídias, dentre outras, fazem parte do repertório de práticas de 

diásporas transnacionais identificadas através das mídias digitais por coletivos migrantes 

(MATSAGANIS et al., 2011, BRIGNOL, 2015; UDWAN et al., 2020; MILLER e 

MADIANOU, 2012; HORST, 2016).  

A organização das diásporas nos domínios da internet supõe ações organizadas e 

regulares, além de uma curadoria midiática que interpela as territorialidades nas quais a vida 

social dos migrantes ocorre. El Hajji e Escudero (2016) sustentam a definição dos coletivos 

webdiaspóricos como comunidades que objetivam “tecer e reforçar suas redes sociais, 

econômicas, políticas e culturais transnacionais; sem, todavia, deixar de edificar um espaço 

simbólico que reproduz ou simula o estar-junto na ‘pátria’ de origem” (El HAJJI e 

ESCUDERO, 2016, p. 14). No que diz respeito ao desejo dos migrantes por participar da vida 

pública dos países de origem, a literatura dos estudos transnacionais que toma como objeto a 

diáspora cubana vem sendo enfática ao apontar que, em decorrência do conflito migratório 

histórico cubano, uma parte significativa dos esforços da comunidade de emigrados da ilha 

tem focalizado nesse debate, a partir de abordagens econômicas, políticas, culturais e 

familiares. Diante de uma política migratória governamental que historicamente tem regulado 

os tipos de “retorno” e experiências transnacionais possíveis para seus emigrados, a diáspora 

cubana encontra na expansão da internet na ilha, brechas ou linhas de fuga (LEMOS, 2007) 

que permitem sua inserção, mesmo que não completamente reconhecida nem legitimada pelo 

Estado na vida pública do país.  

A pesquisadora Cristina Venegas (2010) se ocupou de debater amplamente no seu 

livro “Digital Dilemmas. The State, the individual and digital media in Cuba” a potência da 

internet para redefinir o senso de comunidade entre os cubanos que, depois dos anos 1990, 
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permaneceram na ilha e aqueles considerados pela legislação como exilados.  Além do 

estabelecimento de vínculos transnacionais, a autora focaliza o papel das plataformas, blogs 

fundamentalmente, na consolidação de um discurso exílico, marcado pela nostalgia e pela 

falta diante da polarização retórica entre o governo de Cuba e os emigrados, que engloba não 

apenas a natureza das relações discursivas estabelecidas historicamente entre ambos os polos, 

mas também a das políticas migratórias e cívicas com respeito aos emigrados. Venegas (2010) 

aponta que haveria na natureza não local da internet um espaço propício para o convívio e a 

reunificação em torno de questões como a separação das famílias transnacionais, junto ao 

impasse de que a diáspora cubana tem sido objeto ao longo de décadas, e que tipificam, para 

além das suas especificidades, qualquer movimento migratório. Os apontamentos da autora a 

respeito da internet, embora não diretamente, remetem a uma consideração, aqui 

compartilhada, dessas ambiências enquanto uma continuidade dos espaços e dinâmicas sociais 

produzidos offline, e, portanto, profundamente interligadas às práticas sociais na 

contemporaneidade (MILLER e SLATER, 2000). Quando enquadrada no cenário dos fluxos 

migratórios transnacionais, a internet se torna um dispositivo decisivo na preparação e 

materialização do deslocamento; assim como na manutenção dos vínculos transnacionais e a 

inserção dos migrantes na vida pública do país de origem e de acolhimento.  

Já recentemente, com os progressos decorrentes da informatização da sociedade 

cubana e a consequente transição para um consumo mais pessoal e ao mesmo tempo massivo 

das mídias digitais na ilha, as narrativas e conversações transnacionais que abrangem a 

participação da diáspora têm sido favorecidas no espaço público estruturado nas mídias 

digitais. A constituição de uma esfera pública cubana atravessada pelas formas midiáticas da 

internet possibilita a consideração da diáspora como parte dos atores públicos (HERRERA, 

2017; RAFULS, 2015). Existem, ainda, registros da apropriação das plataformas midiáticas 

da internet para uma inserção na vida pública cubana por parte da diáspora que datam dos 

anos 2000, quando a web se tornou um espaço de acolhimento dos emigrados cubanos através 

de comunidades virtuais que, enquanto espaços de representação, permitiram aos deslocados o 

“alocamento discursivo” e a “presença virtual” (VENEGAS, 2010, p. 157). Dessas primeiras 

manifestações coletivas até a atualidade, não apenas a paisagem midiática da internet tem se 

reconfigurado de forma significativa, como também o estado da conversação entre governo e 

diáspora cubana, assim como a população migrante e suas aspirações para a mobilidade foram 

bastante ressignificadas.  

Embora o reconhecimento por parte do Estado desse caráter ativo dos migrantes na 

vida pública permaneça seletivo, a apropriação das mídias digitais por parte da comunidade 
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de emigrados cubanos nos anos recentes vem sendo fundamental na reconfiguração da 

experiência de deslocamento na ilha. Contrariamente ao contexto informacional e político ao 

qual eram expostos os emigrados na etapa de pré-informatização da sociedade cubana, as 

novas mobilidades experimentam agora a possibilidade de diálogo e disputa com atores 

institucionais do governo cubano, e com a sociedade como um todo (COGO e RODRÍGUEZ, 

2020). Conforme apontado por outras pesquisas, a entrada da internet na ilha muda o jogo da 

conversação entre atores de dentro e fora da ilha, conforme a vida interna do país transcende 

os espaços contenciosos (GEOFFRAY, 2013) de participação popular e se torna global. 

Apesar de não ter sido o foco da pesquisa e de não ter se mostrado predominante nas 

evidências empíricas levantadas, os ativismos políticos e ações coletivas transnacionais dos 

cubanos no Brasil se perfilam enquanto um encaminhamento possível do trabalho. O foco em 

coletivos e experiências migratórias que fazem parte da mobilidade profissional para o Brasil, 

assim como o fato de o recorte temporal do estudo ter abrangido apenas um ano a partir do 

momento em que práticas desse tipo começaram a se manifestar com maior força no interior 

da comunidade, também impediu sua exploração em profundidade.  

Em paralelo, dinâmicas identitárias calcadas na produção de estigmas dos cubanos no 

Brasil, tanto a nível interno da comunidade quanto a partir da forma como a sociedade de 

acolhimento está elaborando essas representações, também se mostraram relevantes na etapa 

final do trabalho de campo. Por isso, acredito que sua exploração a partir de uma perspectiva 

interseccional que considere o cruzamento de variáveis como gênero e raça na forma como 

essas representações se dão no contexto das mídias digitais pode ser relevante para entender 

de que maneiras a comunidade está elaborando práticas segregacionistas internas e 

marginalizando outros grupos migrantes como tática para se diferenciar e se mostrar desejável 

no país. Como espacialidade controlada, a internet está sujeita a dinâmicas e relações de 

poder. Assim, sugere-se a partir dos dados obtidos no trabalho que essas dimensões também 

possam ser exploradas em futuras pesquisas a fim de entender os processos de hierarquização 

que modulam a conversação coletiva interna da comunidade de cubanos no Brasil, ampliando 

tanto o perfil dos participantes quanto as ambiências de sociabilidade.  

Meu objetivo principal ao me propor pesquisar fluxos narrativos de cubanos no Brasil 

tem me conduzido por caminhos inesperados. O que começou como uma necessidade de 

contar a história da imigração qualificada de cubanos para o território brasileiro hoje me 

desafia a aprender caminhos mais complexos capazes de dar conta de um fenômeno tão 

escorregadio quanto o fato migratório, cercado por dimensões de ordem legal, política e 

econômica que transbordam as questões norteadoras deste trabalho. Nesse sentido, encarar a 



189 
 

pesquisa a partir de preceitos de uma etnografia de insider íntima foi favorável para 

identificar as dinâmicas veladas que atravessam a experiência migratória de cubanos no 

Brasil, mas que também veio acompanhada de desafios metodológicos que não foram 

resolvidos na sua totalidade. Com base em discussões da teoria social sobre as práticas e 

ações humanas, Pink et. al (2016) se ocuparam de assinalar que a pesquisa etnográfica 

desenvolvida na internet é desafiada a “atualizar” a ideia do que as Ciências Sociais têm 

tradicionalmente conceituado e operacionalizado como práticas sociais. Etnografias online se 

nutrem constantemente dos ajustes analíticos e metodológicos que o campo demanda para 

compreender, em toda a sua dimensão, o modo como as pessoas agem, se apresentam e 

interagem online. Nesse sentido, os autores apontam que etnografias focalizadas na análise de 

práticas sociais digitalmente mediadas abrem margens para pensar nos atravessamentos entre 

as mídias, a cultura, as materialidades e os componentes sociais: “Um desenho metodológico 

focado nas práticas oferece uma unidade analítica que cria um ponto de entrada para estudar o 

que as pessoas fazem e como esses atos poderiam compor configurações sociais mais amplas, 

contextos e processos” (PINK et al., 2016, p. 80). Assim sendo, a etnografia aqui apresentada 

sobre as práticas narrativas de cubaleiros nas mídias digitais buscou se ajustar e ser reflexiva, 

de modo a tomar decisões conscientes em campo que não estivessem direcionadas apenas 

pelo meu lugar de insider íntima (TAYLOR, 2011) perante os participantes e a comunidade 

em si.  

Longe de pretender argumentar sobre qual tipo de “lugar” de pesquisa teria sido mais 

apropriado para a análise do objeto, apenas pontuo que o fato de partilhar uma condição 

social, enfrentar dilemas cotidianos similares aos dos meus participantes, e, por fim, ser 

bastante íntima de alguns deles, ajudou a delinear relatos de pesquisa endossados num olhar 

sensível e próximo sobre o que significa discursivamente ser um sujeito deslocado, porém 

também gerou acoplamentos desnecessários entre momentos formais de pesquisa e 

interlocuções pessoais. No entanto, todas as falas registradas de uma ou de outra maneira 

foram aproveitadas no estudo, conforme foi detalhado no apartado metodológico do trabalho. 

Assim, não há neste trabalho nem neutralidade científica nem perfeição metodológica, e sim 

escolhas e relatórios que buscaram ser o mais fiéis possível a cada troca com os participantes, 

porém sempre consciente da natureza autointerpretativa dos “fatos”, falas e práticas.  

Fazer parte da comunidade com a qual me comprometi também na ordem científica 

resulta em grande responsabilidade, não apenas pelo fato de ter assumido o papel de dar voz a 

fluxos migratórios que parecem inexistentes na memória do Brasil, ou, no mínimo, pouco 

significativos, mas também por me propor a identificar práticas sociocomunicacionais numa 
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paisagem midiática e migratória na qual eu mesma estou inserida de forma ativa, e na que 

corro o risco, constantemente, de me tornar meu próprio objeto ou atravessá-lo com opiniões 

mais minhas do que dos meus participantes.  

Acompanhar os cubaleiros, uma comunidade que se mostrou discursivamente 

complexo e altamente móvel no que diz respeito das suas práticas narrativas, mesmo tendo, 

paradoxalmente, sua mobilidade migratória bastante comprometida pelos marcos legais da 

emigração em Cuba, também foi bastante desafiador. Minha proximidade com muitos dos 

participantes, reviravoltas com relação à disponibilidade de alguns deles e até a demora em 

delinear o objeto final do estudo, provocou a necessidade de revisar constantemente 

metodologias e, inclusive, repensar o grupo de participantes cujos relatos seriam 

definitivamente incluídos no trabalho. Pela própria natureza fragmentada das mídias sociais 

no que diz respeito à vivência social como um todo, observei que restringir as análises apenas 

às narrativas publicizadas pelos atores não iria dar conta da complexidade do meu objeto, 

razão pela qual as entrevistas e um contato mais próximo e personalizado com cada 

informante têm sido fundamentais enquanto procedimentos metodológicos. Porém, num 

cenário cada vez mais hostil para estes imigrantes, percebo que, por vezes, o sigilo em torno 

da vivência migratória e o ocultamento da própria identidade são escolhas recorrentes de uma 

parte destes sujeitos, o que dificulta bastante a acessibilidade às falas, fundamental para toda 

pesquisa etnográfica.  

Diante desse cenário, os dispositivos midiáticos que integram as plataformas de redes 

sociais possibilitam o desenvolvimento de iniciativas interessantes no que diz respeito às 

práticas transnacionais de cubanos e, no caso que me ocupa nesta pesquisa, de cubanos no 

Brasil. O mapeamento em campo, paralelo às entrevistas com os 15 participantes da pesquisa 

e a indagação sobre espaços de sociabilidade entre cubanos, permitiu identificar a existência 

de coletivos nas plataformas Facebook e Whatsapp onde práticas sociocomunicacionais 

transmigrantes específicas para a comunidade cubana no Brasil são produzidas.  

Isto posto, encerro o material apontando que todas as escolhas metodológicas feitas 

durante o tempo de duração do estudo foram apenas um recorte dentre a infinidade de 

possibilidades diante das quais a etnografia e os agentes humanos com que trabalhamos nos 

situam. Por isso, longe de pretender que o estudo se conclui com a elaboração destas 

considerações finais, me atrevo a dizer que ele está apenas abrindo caminhadas mais maduras 

e robustas, tanto metodológica quanto teoricamente, para dar continuidade a um trabalho de 

pesquisa que é tão móvel e tão dinâmico quanto o objeto que analisa. Assim, espero que tanto 

a construção teórico-metodológica aqui proposta quanto os achados empíricos apresentados 
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sejam um ponto de partida para encaminhamentos futuros a partir do aprofundamento das 

questões assinaladas previamente. Espero, também, que a pesquisa possa trazer contribuições 

que ajudem a pensar como a mobilidade recente de cubanos para o Brasil impacta nas 

dinâmicas de elaboração identitária individuais e coletivas em outros cenários midiáticos, que 

não apenas Facebook e Whatsapp, e talvez iniciar um diálogo público em torno das migrações 

Cuba-Brasil em que tanto as estruturas estatais quanto as da sociedade civil possam ser 

involucradas.  
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Anexos 

Anexo 1. Roteiro de questões das entrevistas semiestruturadas 

O roteiro abaixo foi traduzido do espanhol, idioma em que conversei com os 

participantes, para o português.  

 

1) Você se considera emigrante?  

2) Quais foram as razões que te fizeram pensar num projeto de mobilidade para fora de 

Cuba? 

3) Por que o Brasil dentre todos os países? 

4) O Brasil é o primeiro país em que você reside fora de Cuba? 

5) Retornaria a Cuba ou pensa no Brasil como um lugar para “ficar”? 

6) A ideia de vir para ficar ou não foi mudando com o tempo? Que fatores incidiram 

nessa tomada de decisão? 

7) Onde você diria que se sente “em casa” hoje, em Cuba ou no Brasil? Por quais 

motivos? 

8) Quando você chegou ao Brasil, tinha contatos pessoais no país?  

9) Ao chegar, quais foram as práticas, se houve, de integração com a comunidade cubana 

aqui? 

10) Quais as mídias digitais que você costuma usar mais e por quais motivos?  

11) Usou alguma vez as mídias digitais como ferramenta para assistir no processo 

migratório? De que modos isso se deu? Poderia descrever um pouco o processo? 

12) Sente que suas práticas nas mídias digitais mudaram em alguma medida após emigrar 

para o Brasil? Usa mais ou menos as mídias? Por quê?  

13) Sente que após emigrar a frequência de postagens sobre Cuba nas mídias aumentou ou 

diminuiu? 

14) Sente que estar no Brasil tem tido algum efeito sobre a forma como você se apresenta 

nas mídias digitais ou nos posicionamentos que adota nas redes? Por quê? 

15) Costuma falar sobre Cuba ou postar conteúdos vinculados à ilha nas mídias digitais? 

Que tipo de conteúdos são esses e que intencionalidade eles têm?  

16) De que modos você usa as imagens ou fotografias para se apresentar nas mídias 

digitais? Quando posta uma imagem, que significado essa ação tem para você? 

17) Costuma postar imagens de Cuba ou do Brasil nas mídias? Com que intencionalidade? 
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18) Que idioma você usa para postar nas mídias digitais? Posta anas em português, apenas 

em espanhol, em ambos? Quais os motivos?  

Anexo. 2. Questionário veiculado no grupo “Cuban@s-UFF”   

Realizado com o objetivo de levantar dados sobre os participantes e sondar a 

possibilidade de novas pessoas se incorporarem à pesquisa. Feito por meio da plataforma 

Google Forms em julho de 2019. 

 

Hola! Si estás leyendo este formulario probablemente eres cubano y vives en Brasil. 

Bienvenido(a). Las respuestas a cada pregunta son totalmente anónimas y formarán parte de 

los resultados de mi tesis de doctorado, que lleva por título "O discurso da diáspora: análise 

dos fluxos narrativos de cubanos nas mídias digitais". Te agradezco desde ya por tu 

colaboración! 

 

1. De que parte de Cuba eres? 

2. Eres hombre, mujer o trans? Marca solo un óvalo. 

Mujer. 

Hombre. 

Trans. 

3. Qué edad tienes? 

4. Por qué decidiste emigrar? Comenta brevemente 

5. En qué año llegaste a Brasil? 

6. En qué ciudad resides actualmente? 

7. Cuál es tu profesión? 

8. Por qué emigrar hacia Brasil?  

9. Qué significa para ti ser emigrante? Podrías definirlo con una palabra? 

10. Utilizas las redes sociales? Marca solo un óvalo. 

Sí. 

No. 

11. Con qué propósitos las utilizas en general? Marca solo un óvalo. 

Entretenimiento. 

Información sobre la actualidad de Cuba. 

Información sobre la actualidad de Brasil. 

Envío de mensajes a familiares y amigos. 
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Profesional. 

Otro.: 

12. Menciona cuáles son las tres redes sociales que más utilizas Selecciona todos los que 

correspondan. 

Facebook. 

Instagram. 

Twitter. 

Snapchat. 

Otro.: 

13. De las tres anteriores, cuál es la que más utilizas y por qué? 

14. En que idioma prefieres redactar tus posts en las redes sociales? Marca solo un óvalo. 

Portugués. 

Español. 

Otro.: 

15. Por qué ese idioma en particular? 

16. Sientes que de alguna forma emigrar ha tenido alguna influencia en tu manera de 

expresarte en las redes sociales? Comenta brevemente por qué. 

17. Después de emigrar a Brasil, has sentido algun tipo de segregación o xenofobia en las 

redes sociales por ser cubano? Marca solo un óvalo. 

Sí. 

No. 

Tal vez. 

18. En caso de que tu respuesta anterior haya sido afirmativa, comenta brevemente tu 

experiencia. 

19. Participas en grupos de cubanos en las redes sociales? Marca solo un óvalo. 

Sí. 

No. 

20. Qué te motiva a hacerlo? O a no hacerlo? 

21. Después de emigrar a Brasil, has sentido la necesidad de reforzar tu nacionalidad y tus 

orígenes en las redes sociales? O de ocultarlos? Marca solo un óvalo. 

Sí. 

No. 

22. Por qué? 

23. Algún comentario extra que quieras hacer... 
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Muchas Gracias por tu colaboración! 
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Anexo 3. Tabela com a relação de entrevistas e interlocuções realizadas, meio e data  
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Anexo 4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido151 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Meu nome é Deborah Rodríguez Santos e estou realizando pesquisa acadêmica sobre os 

processos de construção de identidade e sociabilidade de cubanos no Brasil nas mídias 

digitais. Esta pesquisa compõe a minha tese de Doutorado, realizada no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação (PPGCOM/UFF), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Beatriz Brandão 

Polivanov. As informações a seguir destinam-se a convidá-lo(a) a participar voluntariamente 

deste projeto na condição de participante, ou seja, a pessoa que fornece as informações 

empíricas para a pesquisa em curso. 

A pesquisa se justifica a partir da necessidade e interesse de explorar os modos socio-

comunicacionais desenvolvidos pelos migrantes cubanos no Brasil nas mídias digitais, iniciar 

o debate em torno do objeto e mostrar sua relevância, não apenas investigativa, senão também 

para o âmbito das políticas públicas desenhadas para configurar a entrada e permanência dos 

migrantes no Brasil. Por refletirem a forma como os cubanos negociam com os marcos 

midiático-culturais no país de origem e acolhimento, as evidências empíricas que o trabalho 

sistematiza poderiam contribuir para um entendimento da comunicação transnacional no 

contexto intrarregional latino-americano e os atravessamentos dos processos de construção de 

sentido nos circuitos sociais de cada país. 

Para fins de investigação, esta pesquisa utilizará como procedimentos metodológicos 

fundamentais as entrevistas semiestruturadas online e a observação e monitoramento em 

campo. As entrevistas serão conduzidas pela discente vinculada ao PPGCOM e as 

informações coletadas serão apresentadas apenas para fins acadêmicos e científicos da área. 

Sua participação nesta pesquisa permitirá um melhor entendimento dos modos de construção 

identitária e sociabilidade desenvolvidos por cubanos no Brasil em ambiências midiáticas 

inscritas nas plataformas Facebook e Whatsapp. 

Como se trata de uma investigação envolvendo questões que partem de experiências sociais e 

pessoais, os riscos desta investigação, apesar de mínimos, podem estar relacionados ao 

compartilhamento de vivências íntimas e informações sobre pessoas próximas. 

 
151 Foi acrescentado ao material e enviado a cada participante da pesquisa após sugestão da banca examinadora 

do trabalho durante a defesa da tese.  
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Visando minimizar estes riscos, os/as entrevistados(as) não terão seus nomes divulgados no 

relatório final da pesquisa nem em qualquer material derivado dela para outros fins 

acadêmicos e científicos, para o qual opta-se pelo uso de codinomes ou nomes fictícios para 

identificar a cada participante, de modo a garantir a preservação do anonimato de cada 

um/uma.  

Cada entrevistado(a) tem a liberdade e o direito de interromper a entrevista no momento 

que achar necessário e qualquer material considerado não divulgável pelo(a) participante não 

será considerado para fins dessa investigação. Caso os(as) entrevistados(as) não se sintam 

confortáveis posteriormente à concessão desta entrevista terão pleno apoio da pesquisadora 

para esclarecimentos e novas considerações sobre a importância, os riscos e os benefícios da 

pesquisa. 

Cada entrevistado(a) tem a garantia da plena liberdade de se recusar a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Será garantido aos(as) entrevistados(as) a manutenção do sigilo e da privacidade de sua 

participação em todas as fases da pesquisa. 

Será entregue uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido a cada entrevistado. 

Esta pesquisa não proporcionará qualquer despesa ou custo para os(as) entrevistados(as). 

Como os danos causados pela entrevista serão minimizados em função do anonimato dos(das) 

entrevistados(das), e como não serão imputados a eles qualquer despesa ou custo, não cabem 

indenizações decorrentes dos procedimentos realizados nessa pesquisa. 

 

Declaramos que serão cumpridos todos os itens expressos anteriormente. 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Drª Beatriz Polivanov (Orientadora) 

 

_______________________________________________________________ 

Deborah Rodríguez Santos (Pesquisadora de Doutorado) 

 

 

Niterói, 07 de dezembro de 2021 

 

De acordo: 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

(Nome completo do entrevistado/a) 
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Dados do CEP: Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, 

Humanas, Letras, Artes e Linguística (CEP – Humanas) – Campus da UFF da Praia Vermelha 

– Instituto de Física – 3º andar (Torre nova) Telefone: (21) 2629-5119 – Email: 

cephumanasuff@gmail.com   

O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado responsável pelo acompanhamento das 

ações deste projeto em relação a sua participação, a fim de proteger os direitos dos 

participantes desta pesquisa e prevenir eventuais riscos. 

Contatos para obter maiores informações sobre a pesquisa: beatrizpolivanov@id.uff.br e 

debrs1990@gmail.com 
 

mailto:cephumanasuff@gmail.com
mailto:beatrizpolivanov@id.uff.br
mailto:asguimaraes@id.uff.br
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