
CARTOGRAFIAS SOM  
EM TRÂNSITO

Neste fragmento sonoro #3, queremos 
tratar sobre os diferentes meios que 
existem ou existiram para comunicar 
as experiências vividas ao migrar. Múlti-
plas são as formas para manter os laços 
apesar da distância, e todas com a in-
tenção de vencê-la. De que forma uma 
mensagem atravessa os territórios e o 
mar para chegar ao seu destinatário? O 
que contamos? Desde que escrevemos 
uma carta, até chegar a caixa de correio 
pode demorar dias, meses em chegar 
e nos lembramos da distância que nos 
separa. Hoje em dia, a telefonia nos per-

Fragmentos sonoros 

te convidamos a participar mandando tuas gravações. Te propomos questões que 
possam orientar tua gravação ou som que queiras compartilhar:

TU PODE COMPARTILHAR...

PARA A REALIZAÇÃO  
DESTE FRAGMENTO SONORO...

...RELATOS  
E VOZES:  

Tuas experiências ou de pessoas 
próximas

Relatos que se constroem em diálogo ou 
em uma conversa

Fragmentos de poemas, textos ou 
histórias que gostarias de compartilhar

...SONS  
DO COTIDIANO: 

Por exemplo, a chegada de uma 
mensagem,

o som de uma caneta escrevendo, 

o som do telefone tocando ou teclando,

um áudio que queres compartilhar

mite enviar e receber mensagens ins-
tantaneamente. Esse imediatismo nos 
permite estar mais próximos dos nos-
sos? Que força, que peso tem as mensa-
gens deixadas por uma voz, algumas pa-
lavras escritas, algumas imagens, que 
passam de boca em boca. Como nos 
fazermos presentes contando nosso 
dia a dia distante? Queremos refletir so-
bre nossas comunicações fora de casa. 
E se existissem outras formas de comu-
nicação que nos permitissem sentir-nos 
mais próximos dos entes queridos... isso 
ainda está por explorar.

#3 Correio de voz Quais são as 
formas que usas 
para comunicar-te 
no teu dia a dia? 

Se não utilizasse o 
telefone, como te 
comunicarias com 
tua gente e tua 
família?

Tu escreveu, 
alguma vez, uma 
carta ou cartão 
postal? Quais 
lembranças tu tem 
da última e para 
quem tu escreveu?

Quais outras 
formas de 
comunicação 
tu inventaria 
para encurtar 
distâncias?

Os áudios podem ser enviados até 30 de janeiro para:
WhatsApp a:  +34686138814 o ao e-mail:  saberesmigrantes2021@gmail.com
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