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Os movimentos migratórios vêm se  ampli-
ando, ao longo do tempo, impulsionados 
pela proximidade geográfica, mas também 
por diferentes fatores políticos, econômicos 
e socioculturais decorrentes de cenários 
como o das desigualdades geopolíticas 
entre os Estados nacionais, das situações de 
conflitos e guerras, da violação de direitos 
humanos, dos desastres ambientais, dos 
vínculos históricos e culturais  entre nações 
e regiões, do tráfico de pessoas ou mesmo 
da busca por melhores e diferenciadas 
condições de vida. De uma perspectiva 
comunicacional, esse crescimento das 
migrações está, ainda, fortemente associado 
à expansão das tecnologias de transportes 
e comunicação e, mais recentemente, aos 
processos de digitalização e popularização 
da internet que concorrem para a configu-
ração das redes migratórias e das dinâmi-
cas de articulação entre países de origem e 
destino dos migrantes.
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contribuições em formato de: a) resultados de pesquisa, b)
artígos de reflexão, resultados de consultorías, c) estu-
dos de caso, d) sistematizações de experiências, y e) rese-
nhas, para conformar la 29ª edição da Revista Mediacio-
nes, sobre el tema Comunicação e migrações no contexto 
da mobilidade Sul-Sul. 

Os movimentos migratórios vêm se  ampliando, ao longo 
do tempo, impulsionados pela proximidade geográfica, 
mas também por diferentes fatores políticos, econômi-
cos e socioculturais decorrentes de cenários como o das 
desigualdades geopolíticas entre os Estados nacionais, 
das situações de conflitos e guerras, da violação de di-
reitos humanos, dos desastres ambientais, dos vínculos 
históricos e culturais  entre nações e regiões, do tráfi-
co de pessoas ou mesmo da busca por melhores e dife-
renciadas condições de vida. (IOM, 2018; Alves & Silva), 
2018)  De uma perspectiva comunicacional, esse cresci-
mento das migrações está, ainda, fortemente associado à 
expansão das tecnologias de transportes e comunicação 
e, mais recentemente, aos processos de digitalização e 
popularização da internet que concorrem para a confi-
guração das redes migratórias e das dinâmicas de arti-
culação entre países de origem e destino dos migrantes. 
(Portes, Guarnizo, & Landolt, 2009; Glick Schiller, Bach 
& Szanton Blanc,1992; Retis, 2019; Roman y Retis, 2021; 
Cogo, ElHajji & Huertas, 2012) 

Nesses últimos anos, a mobilidade humana internacio-
nal tem se caracterizado também pela intensificação das 
migrações Sul-Sul como resultado, dentre outros fatores, 
da ampliação, por parte de países do chamado Norte glo-
bal, das barreiras e controle da chegada e inserção tanto 
de migrantes como refugiados; da manutenção e expan-
são de migrações intra-regionais em continentes como 
América Latina e Ásia; ou, ainda, da emergência huma-
nitária de solicitantes de refúgio em contextos como o 
Sudão do Sul, Moçambique e Guiné, que buscam refúgio 
nos países mais próximos (Magalhães; Bogus; Barninger, 
2018).  

Cabe destacar também os efeitos sobre as condições de 
vida e trabalho dos imigrantes, da crise econômico-polí-
tica que atingiu países centrais do capitalismo global nos 
anos de 2007 e 2008, provocando uma precarização das 
relações de trabalho e um agravamento das situações de 
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discriminação vivida por esses imigrantes, além de uma 
redução do volume de remessas financeiras enviadas aos 
países de origem. Nesse cenário, a migração de retorno 
e a reemigração compõem algumas das novas dinâmicas 
de mobilidade e de ampliação e consolidação dos movi-
mentos migratórios Sul-Sul. 

Além disso, a intensificação de instabilidades sociais e 
políticas, a emergência de conflitos armados e a perse-
guição a grupos étnicos, políticos, religiosos e culturais, 
continuam gerando movimentos de refugiados no mun-
do, os quais também têm buscado novos destinos migra-
tórios na medida em que também são afetados pelas res-
trições crescentes impostas à entrada de migrantes em 
países da União Europeia e nos Estados Unidos. No con-
texto  da América Latina, as migrações Sul-Sul  vem im-
pondo desafios tanto às políticas migratórias quanto ao 
pensamento acadêmico em decorrência do crescimento 
de  novos fluxos de migrantes e refugiados constituídos 
por haitianos,  sírios, venezuelanos, congoleses, dentre 
outros.   

Na compreensão das dinâmicas e processos migratórios 
do Norte e Sul globais, esse número especial se orien-
ta pela perspectiva de  que o Sul global é uma constru-
ção  que opera para a  produção e reprodução colonial 
de geopolíticas de exclusões e desigualdades, ao mesmo 
tempo em que que se configura também como espaço 
de criação e  reinvenção de existências, subjetividades e 
afetos, e de produção de  brechas e resistências por parte 
dos migrantes e refugiados. Nessa perspectiva, a comu-
nicação  tem sido um lugar estratégico para observar as 
disputas simbólicas que se desenrolam através das dinâ-
micas migratórias que conformam o Sul global. 

Neste número, convidamos autoras e autores para o en-
vio de contribuições em forma de artigos baseados em 
resultados de pesquisa, reflexão acadêmica e diálogo 
multimídia sobre os processos de mobilidade humana a 
partir da perspectiva das práticas comunicativas e mi-
diáticas. 
As propostas apresentadas para publicação neste número 
especial  podem se orientar pelas seguintes temáticas de-
rivadas do tema central:  

• A representação das migrações Sul-Sul nos meios de 
comunicação. 
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• A produção de meios de comunicação por/e para os 
migrantes internacionais nos diferentes contextos do 
Sul global. 

• O consumo e a recepção midiática entre migrantes e 
refugiados em países do Sul global. 

• A significação das migrações do Sul na comunicação 
publicitária. 

• Os usos e circulação midiáticos no marco do ativismo 
e das mobilizações migrantes nlos países do Sul glo-
bal.  

• Produção e consumo midiático de refugiados so-
cioambientais. 

• As  dinâmicas de controle e vigilância digitais sobre 
os fluxos migratórios Sul-Sul.  

• Os impactos da pandemia do Covid-19 na distribui-
ção, acesso e usos dos meios digitais  no âmbito das 
migrações Sul-Sul. 

• O papel das Plataformas e redes sociais nas práticas 
comunicativas dos migrantes no Sul global. 

• Análise de produções audiovisuais e culturais que 
narram as migrações a partir e em direção ao Sul. 

• Racismo e xenofobia nos processos comunicacionais 
e midiáticos de migrantes do Sul global. 

• 
• Comunicação, migração e relações de gênero no âm-

bito dos fluxos migratórios Sul-Sul. 

• Os refugiados  e suas práticas comunicativas no con-
texto da mobilidade  Sul-Sul. 

• Os  processos de comunicação em zonas de fronteira 
de países do Sul global. 

• O papel dos meios digitais  e redes sociais na transna-
cionalização dos afetos. 

• A construção social das emoções sobre os migrantes 
internacionais no Sul. 
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• Estudos comparados de práticas comunicativas dos 
migrantes em zonas urbanas e rurais. 

• A construção da opinião pública sobre os migrantes 
do Sul global. 

• Os desafios dos jornalistas que cobrem temas migra-
tórios Sul-Sul. 

• As práticas de colaboração entre jornalistas e entida-
des jornalísticas na cobertura de temas migratórios 
regionais.

 
• O papel dos meios de comunicação nas migrações de 

retorno e na remigração. 

• Estudos históricos sobre a gênese das migrações Sul-
-Sul  e a criação de mídias diaspóricas. 

• Perspectivas  teóricas e metodológicas nos estudos so-
bre comunicação e migração internacionais Sul-Sul. 


