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“Passagem para”: o andarilho televisivo Luís Nachbin e seu diário de 

bordo virtual  
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Resumo  

O trabalho analisa o programa televisivo “Passagem para”, do jornalista Luís Nachbin, 

exibido no canal Futura. A produção é centrada em narrativas de viagens, 

principalmente em localidades que não aparecem em tradicionais roteiros turísticos. 

Queremos problematizar as reflexões desses relatos de viagem, centrando nas 

possibilidades de articular os deslocamentos nas cidades retratadas no programa e o 

diário virtual apresentado aos telespectadores no site. Com base em Michel de Certeau, 

e as reflexões acerca das políticas do espaço, e em Zygmunt Bauman, a respeito do 

estranho e das viagens, traçamos nosso aporte teórico. Sobre a alteridade e o narcisismo, 

Stuart Hall, Muniz Sodré e Homi Bhabha nos ajudam no percurso, bem como Andréa 

França e seu estudo sobre as fronteiras simbólicas no audiovisual.  

Palavras-chave:  
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Abstract 

The present text analyzes the television program “Passagem para…” ("Ticket to...") 

presented by the journalist Luís Nachbin, exhibited at the Futura TV Channel. This 

production focus on travel narratives, specially those to uncommon touristic spots. Our 

aim is to discuss these travel narratives, the wanderings of the narrator through the cities 

and the “virtual diary”, the program’s site. Our theoretical bases are Certeau’s 

reflections on space and Bauman’s texts on the foreigner and trips. Narcissism, alterity 

and symbolic frontiers in the audiovisual are themes also discussed in this text, based on 

the ideias of Hall, Sodré, Bhaba and França.  

Keywords: 

Dislocations; Television narratives; alterity  

 

 

                                                           
1 Jornalista e Mestre em Literatura e Cultura pela UFPB. Atua na Assessoria de Comunicação do IFPB. 



 

Centro Internacional de Semiótica e Comunicação – CISECO 

II COLÓQUIO SEMIÓTICA DAS MÍDIAS   •   ISSN 2317-9147 
Praia Hotel Albacora  •  Japaratinga – Alagoas  •  25 de setembro de 2013 

 

 

2 
 

Coordenadas para a partida 

Viajar e relatar. Relação que parece intrínseca desde sempre. Os relatos de 

viagem cumprem, ao longo do tempo, uma missão de criar pontes entre culturas 

distantes ou, por outro lado, aguçam um imaginário que pode até ser limitador e eivado 

de estereótipos. Essa relação conflituosa ainda continua, nesses tempos em que estamos 

expostos, através dos mais variados suportes de comunicação, aos relatos de viagens. As 

distâncias foram encurtadas mediante as tecnologias de informação, mas, por vezes, 

podemos ter a sensação de que voltamos os nossos olhares para as mesmas paragens. 

Arriscamos até a dizer que o nosso olhar parece domesticado pelas imagens vindas das 

agências de notícias, em sua maioria.  

Mas, uma das controvérsias da globalização é o fato de que ela traz à luz a 

diversidade.Assim, culturas, antes consideradas apenas exóticas, parecem se aproximar 

mais do nosso cotidiano. Não sabemos se devido à tendência de se encantar com o que o 

é diverso, os programas de televisão sobre viagens estão se tornando bem frequentes. 

Entre essas opções da grade televisiva brasileira, um programa nos chama atenção 

porque relata a experiência da viagem não sob o ponto de vista do turismo, do lazer e 

das dicas de roteiro, mas sim como oportunidade de discutir a diversidade cultural. 

Trata-se do “Passagem para...” exibido desde 2004 no Canal Futura, onde continua em 

reprises.  

O programa retrata as viagens internacionais do jornalista Luís Nachbin ao redor 

do mundo. Acumulando as funções de apresentador, produtor, câmera e editor, a 

proposta é mostrar as reações dos moradores locais, do modo mais espontâneo possível, 

evitando as encenações comuns diante de grandes estruturas de produção televisivas. O 

programa “Passagem Para...” teve seis temporadas, de 2004 a 2010, excetuando-se o 

ano de 2009. Luís Nachbin, atualmente, está com um outro projeto, na mesma emissora, 

o “Entre Fronteiras”. No “Passagem Para...”, 49 países foram alvo da câmera de 

Nachbin, que também tem experiência acadêmica como professor universitário da área 

do audiovisual na PUC Rio. Foram 144 episódios distribuídos nesses 49 países, sendo 

que a Índia recebeu a visita do programa por duas vezes, em 2004 e 2005.  

Na primeira temporada, em 2004, foram 40 episódios divididos entre 11 países: 

a Índia, Irã, Cingapura, Tailândia, Sri Lanka, Finlândia, Malásia, Laos, Rússia, Camboja 
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e Mongólia. Na temporada seguinte, também 11 locais, mas em 30 episódios: China, 

Portugal, Tunísia, África do Sul, Zimbábue, Islândia, Japão, Ilhas Faroe, Estados 

Unidos, Bósnia, e novamente a Índia. No ano seguinte, também 30 episódios, mas em 

oito países: Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bolívia, 

Venezuela e Equador. Na quarta temporada, em 2007, o programa dividiu-se de novo 

em 11 países, em 22 episódios: Haiti, Santa Lúcia, República Dominicana, São 

Cristóvão e Névis, México, Chile, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e 

Peru. Em 2008, a quinta temporada passou por nove países, em 17 episódios: Belize, 

Bahamas, Nicarágua, Honduras, Jamaica, Trinidad e Tobago, Ilhas Cayman, Paraguai e 

Uruguai. A última temporada, em 2010, encerrou em Cuba, com quatro episódios. 

Essas informações estão no site do programa (www.passagempara.org.br), que 

também será alvo de nossa análise. O site privilegia o caráter de diário de bordo, com os 

comentários do apresentador acerca de cada viagem, em uma estrutura de blog. No 

programa, é enfatizado o caráter de narrativa, já que cada episódio tem seu título e breve 

descrição das peripécias por que passa Nachbin. Esses dados prosseguem no site que 

disponibilizou um Fórum onde os espectadores podiam opinar sobre o que mais os 

atraia no programa. A história de vida dos moradores foi o maior destaque. 

Justamente as personagens humanas são o ponto central dos episódios, conforme 

o interesse propalado por Nachbin reiteradas vezes no programa e dito explicitamente 

no site da produtora, Matrioska Filmes (www.matrioskafilmes.com.br). Os espectadores 

também destacaram que, ao contrário dos tradicionais programas sobre viagens que 

enfocam o caráter de lazer e diversão, apresentam dicas e muitas vezes são até 

explicitamente comerciais, o “Passagem para...” tenta acompanhar o cotidiano, centrado 

nas experiências pessoais de Nachbin e no diálogo com os interlocutores que encontra.  

No site, ainda estão os dados oficiais de cada local visitado, moeda, idioma, 

número de habitantes, o mapa. Esses dados fazem parte do programa e são interessantes 

por se contraporem à visão mais particularizada que será desenvolvida ao longo de cada 

episódio. O site não traz os vídeos dos programas, mas os extras, com situações que não 

foram ao ar e sobre as quais o autor emite suas reflexões. Seriam mais “causos”, 

componente obrigatório no formato do programa. A página virtual contém ainda uma 

sessão de bate-papo que está desativada.  
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Viajando com o programa e a bordo do diário virtual 

Como mencionamos, notamos um crescimento na quantidade de programas 

televisivos que enfatizam a experiência da viagem. Sem dúvida, os deslocamentos estão 

se tornando mais freqüentes na contemporaneidade e essa tendência pode ter relação 

com a necessidade de abordar essa experiência, como nos esclarece Augé: 

A mobilidade sobremoderna exprime-se nos movimentos de população 

(migrações, turismo, mobilidade profissional), na comunicação geral 

instantânea e na circulação dos produtos, das imagens e das informações. Ela 

corresponde ao paradoxo de um mundo onde podemos teoricamente tudo 

fazer sem deslocarmo-nos e onde, no entanto, deslocamo-nos. Essa 

mobilidade sobremoderna corresponde a certo número de valores 

(desterritorialização e individualismo) que, hoje, grandes desportistas, 

grandes artistas e outros nos dão a imagem (AUGÉ, 2010, p. 16). 

 
A volatilidade, a inconstância, a necessidade de adaptação, o questionamento 

sobre as identidades, são situações por que passa o viajante. Em consonância, são 

angústias que parecem ter crescido na sociedade contemporânea, como nos alerta 

Bauman (1998). O autor é um dos que apontam a riqueza de nos determos acerca da 

viagem como experiência que pode ser estendida para a compreensão dos sujeitos no 

mundo de hoje. A posição do sujeito na contemporaneidade, coletor de sensações e 

colecionador de experiências, como diz Bauman (1998), se encaixa com o papel desse 

guia de narrativas televisivas centradas no trajeto entre “estranhos”. E como aponta o 

autor: “Inequivocamente, os estranhos são fornecedores de prazeres. Sua presença é 

uma interrupção do tédio” (BAUMAN, 1998, p. 41).  

A imagem do viajante, aquele cuja presença é uma ausência em sua comunidade, 

e que está no entre-lugar, é alter ego das condições de existência atuais. Tempo em que 

há uma insegurança e incerteza quanto ao lugar do sujeito no mundo e a necessidade de 

sempre reconstruir a própria identidade. Assim, como nos chama atenção Zygmunt 

Bauman (1998), uma situação que sempre foi peculiar do viajante parece que hoje pode 

caracterizar a sociedade em geral, de certa forma.  
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Situações de deslocamento e desvinculação do cotidiano empreendem, sem 

dúvida, transformações nos processos de subjetivação dos indivíduos. Certeau (1998) já 

considerava essas relações que constituímos com o espaço em volta como decisivas para 

a construção da enunciação e significações da narratividade. É como se o olhar fora dos 

limites cotidianos nos possibilitasse um modo mais aprofundado de nos questionarmos 

acerca de nossas identidades e memórias. O autor se detém sobre as diferenças entre o 

deslocar-se em trem e a caminhada à pé, por exemplo, e suas reflexões são úteis para as 

vivências que o programa em análise nos mostra:  

No quadro da enunciação, o caminhante constitui, com relação à sua posição, 

um próximo e um distante, um cá e um lá. Pelo fato de os advérbios cá e lá 

serem precisamente, na comunicação verbal, os indicadores da instância 

locutora – coincidência que reforça o paralelismo entre a enunciação 

lingüística e a enunciação pedestre – deve-se acrescentar que essa localização 

(cá-lá) necessariamente implicada pelo ato de andar e indicativa de uma 

apropriação presente do espaço por um “eu” tem igualmente por função 

implantar o outro relativo a esse “eu” e instaurar assim uma articulação 

conjuntiva e disjuntiva de lugares. (CERTEAU, 1998, p. 178). 

O diálogo empreendido por Nachbin atua sempre nessa constituição de lugares e 

papeis, o eu e o tu, o cá e o lá. É comum o programa iniciar com um olá, em uma típica 

linguagem de carta ou cartão-postal. Aliás, a logomarca do programa é emoldurada num 

cartão-postal. Essa situação de contar o lado de lá, traduzindo para quem está aqui, é o 

formato mais lógico das narrativas de viagem. O que difere e nos instiga a estudar o 

programa “Passagem para...” é que Nachbin vai além, ele questiona, diante das telas, 

esse lá para si próprio. As motivações, o imaginário construído acerca do lugar e as 

surpresas que esse lá provocam nele são a todo o momento expostos na tela. A travessia 

parece mesmo um movimento de questionamento de sua própria identidade, de seus 

interesses e dos limites difíceis de definir entre o que é o lá e o que é o cá. 

A relação deslocamento e tempo, considerando as memórias, também é bem 

peculiar no programa. Vejamos como ele inicia o episódio “Chile: pão, cobre e vinho”, 

fazendo referência ao ocorrido em que os passageiros sobreviventes foram obrigados a 

se alimentar dos corpos dos que morreram, notícia que marcou sua infância: 
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Uma das viagens sempre sonhadas por mim está acontecendo agora, mas vai 

acabar em duas horas. O que eu queria era fazer o caminho todo. Daqui veio 

a notícia que mais me chamou atenção. Foi em 1972. Nem China nem 

Disneylândia, o primeiro lugar que me marcou foi os Andes (NACHBIN, 

2007). 

Ainda fazendo um contraponto com as reflexões de Certeau (1998) sobre o 

deslocar-se, é interessante ver a relação que Nachbin constrói a partir do episódio 

“México: se meu vocho falasse” onde o programa se dividiu entre as corridas de táxi 

que ele realizou guiado por um senhor, dirigindo um Fusca (o vocho como eles dizem 

localmente) e um jovem. “Felizes os antropólogos que passam seis meses, dois anos 

com o objeto de estudo. Eu devo ter passado uns 200 km com meus sujeitos”. No 

episódio, as cenas se alternam entre os locais que um taxista o leva e o outro: “Não 

tenho ponto final, deixo que eles me levem para o lugar preferido”, revela Nachbin.  

Nesse e em outros episódios é curioso observar a relação invertida dos papeis. 

Nachbin acaba “entrevistado” por um dos taxistas: “– É jornalista ou câmera? – Os dois. 

– Com diploma? – Sim. Estudei. – Trabalha em jornal? – Não. Na tevê Futura”. Tal 

relação expõe uma característica muito importante que colocamos em debate: o papel 

dos interlocutores nesse programa. Longe das estruturas tradicionais dos documentários 

jornalísticos sobre viagens, a relação construída com a voz do outro, o guia, tenta ser 

mais equilibrada. É como se o programa procurasse evitar a fala de autoridade do 

realizador do documentário, algo tão comum, e situação da qual Bernadet (2003) trata 

bem, ao enfocar a chamada voz do saber: 

É a voz do saber, de um saber generalizante que não encontra sua origem na 

experiência, mas no estudo de tipo sociológico; ele dissolve o indivíduo na 

estatística e diz dos entrevistados coisas que eles não sabem a seu próprio 

respeito (BERNADET, 2003, p.17). 

Como comentamos, as estatísticas fazem parte do programa, o texto em off de 

Nachbin sempre menciona dados oficiais, sobre a população e sua história oficial. Mas, 

esses elementos são desconstruídos com a investigação particularizada e as reflexões 

pessoais, os comparativos de um local com outro, na caminhada de um viajante que, por 

vezes, parece desterritorializado, enxergando sinais de um país em outro, tentando 

traduzir a experiência de uma comunidade com o que já foi vivenciado antes. E longe de 
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uma voz de saber Nachbin constrói seu discurso em cima de dúvidas e não de certezas, 

dá voz a outros, deixa que os entrevistados assumam o seu lugar.  

Um episódio foi bastante emblemático acerca do protagonismo do interlocutor. 

Foi o programa “Chile: o resto é silêncio”, em que Nachbin estava no Deserto do 

Atacama. Ele até menciona, no início, que o lema do programa é “observar como as 

pessoas vivem”. Isso depois de uma abertura bem poética, em que a sua voz em off nos 

diz: “O vazio, a solidão, o silêncio. Essas palavras provocam muitas sensações num 

caro urbano como eu”. O desabafo bem pessoal, que poderia nos jogar na intimidade do 

apresentador, é substituído pela aparição da guia. É para ela que Nachbin dá a câmera, 

enquanto passa mal com o frio, dizendo que não consegue pensar por estar sem ar. Ela 

faz perguntas e depois ele diz para ela falar o que vem à cabeça. Nathalia Enríquez 

conta que é atriz e bióloga e o episódio passa a ser dominado pelas reflexões dessa 

filósofa do deserto, que mais do que nos apresentar um lugar específico faz reflexões 

atemporais: “O medo é uma desculpa do ser humano para não fazer as coisas, é 

invenção da mente humana”. Ele se encanta com a guia e quase esquece a paisagem que 

ela, aos poucos, “explica”.  

Interessante o modo de “aproximação” com um lugar que o programa realiza 

através da comparação com outros. O Deserto do Atacama tem o Vale da Lua, a chuva 

vem da Bolívia, as cavernas são como catedrais de Gaudi. E novamente, as explicações 

sobre a natureza são envoltas nos pensamentos da guia: “Mesmo um problema é apenas 

uma circunstância que ocorre do jeito que não queremos”. Nachbin indaga a ela sobre a 

vida pessoal e o futuro e Nathalia declara: “creio que me casei com esse lugar”. A partir 

daí, ela comenta a transformação que o lugar promoveu em sua vida, o crescimento 

pessoal e as mudanças na vida familiar.  

Essas reflexões nos fazem associar a viagem como possibilidade de crescimento 

individual, tal qual a função do romance de aprendizagem ou de formação (o 

Bildungsroman). Como se as peripécias vivenciadas em um lugar também fossem 

formando um novo personagem, assim, a viagem seria esse livro em que escrevemos 

pessoalmente com a nossa existência. Essa relação de construção pessoal não é só 

individual, ela se dá em face do outro. É isso que o programa revela através dos 

interlocutores com os quais Nachbin lida. No site, também vemos esse processo ocorrer. 

Através dos textos, do diário que Nachbin mantém na página virtual, é travado um 
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diálogo com os telespectadores e eles revelam suas experiências de viagem, suas 

trajetórias identitárias.  

Um autor que nos ajuda a entender essa questão é Sodré (2010) quando aborda 

os processos de construção da individualidade, através das significações postas pela 

mídia. A construção do ser, que se acreditava estabilizada nas comunidades tradicionais, 

é posta em xeque com mais facilidade mediante a atuação das redes globais de fluxo 

comunicativo. É o que autor fala sobre o “nó de relações” (SODRÉ, 2010, p.158). 

Expostos a realidades as mais distantes da nossa cotidiana, é inegável que o distante, o 

desconhecido, é outro pólo de nossa imagem cotidiana, familiar, e é essa relação que 

estabelecemos com a alteridade que constrói o caminho entre as comunidades. É o que 

Sodré fala sobre “conexão ou estrutura técnica de relacionamento (relatedness)”, onde 

os processos antes vistos como somente de vivência individual, subjetiva, passam a 

fazer parte de “estratégias sociais de discursividade e negociação simbólica” (2010, 

p.158). Qualquer semelhança com os diálogos no Fórum virtual do programa não seria 

uma mera coincidência. 

Como apontamos na proposta, o site do programa traz um “Blog do Nachbin”, 

que é um diário virtual, e também a seção intitulada “Memórias de viagem”, centrada 

não só nos episódios, mas em outras experiências de viagem dele. São considerações 

que levam em conta toda a significação de estar fora de seu habitat, as circunstâncias de 

se adoecer sozinho, no estrangeiro, a vivência solitária em um quarto de hotel, ou as 

experiências de desfrutar da intimidade alheia passando dias na casa de um local.  

No diário virtual, as condições de produção do relato na rua com os transeuntes 

são enfatizadas, o que seriam “bastidores” compõem o âmago dos episódios. A reflexão 

em torno dos deslocamentos expõe ao telespectador o que é o procedimento de construir 

um relato audiovisual. As dificuldades pelas quais ele passa ao tentar ligar a câmera e 

tentar não interferir tanto no cotidiano, a conquista da confiança nos espaços em que as 

gravações são feitas e situações-limite, como estar em um país quando há conflitos.  

Se por um lado o Blog serve para acompanharmos um pouco a rotina de 

produção audiovisual, por outro as postagens são bem centradas no aspecto pessoal, da 

solidão da viagem, da saudade da família, dos incômodos em avião, das rotinas que se 

criam em um novo ambiente. É como se agisse no âmbito da construção de um homem 

através das suas pegadas de viagem e de seu olhar de documentarista. Ao lado dessa 
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construção individual, nos comentários, os usuários do blog lembram que também se 

constroem através desse relato, ampliando as visões de mundo sobre pessoas e lugares 

que sempre foram distantes geográfica e culturalmente. 

Stuart Hall (2009) aborda esse alargamento de nossas fronteiras culturais, 

através dos movimentos das viagens e das novas imagens que passam a circular nos 

territórios da mídia: 

Em suas formas atuais, desassossegadas e enfáticas, a globalização vem 

ativamente desenredando e subvertendo cada vez mais seus próprios modelos 

culturais herdados essencializantes e homogeneizantes, desfazendo os limites 

e, nesse processo, elucidando as trevas do próprio “Iluminismo” ocidental. 

As identidades, concebidas como estabelecidas e estáveis, estão naufragando 

nos rochedos de uma diferenciação que prolifera.  Por todo o globo, os 

processos das chamadas migrações livres e forçadas estão mudando de 

composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais 

dos antigos Estados-nação dominantes, das antigas potências imperiais, e, de 

fato, do próprio globo. Os fluxos não regulados de povos e culturas são tão 

amplos e tão irrefreáveis quanto os fluxos patrocinados do capital e da 

tecnologia (HALL, 2009, p.43).  

Nessa rede de negociações simbólicas por que passa o viajante, lidar com as 

armadilhas dos estereótipos é um dos exercícios mais comuns. Vejamos o diálogo 

inicial do episódio “Jamaica: a festa nunca termina”, onde o conflito com o estereotipo é 

revelado: “A imagem estereotipada da Jamaica na minha cabeça sempre foi de festa sem 

fim. Com muitos decibéis, eu começo a perceber que minhas idéias pré-concebidas são 

verdadeiras” (NACHBIN, 2007). O texto é dito enquanto as imagens são de pessoas em 

trajes coloridos, dançando, gargalhando ao som de músicas animadas.  

Hall (2000) nos diz que a busca do outro e da diferença, como termos fixos que 

ficam a espera do nosso olhar externo, é uma imagem falseadora do processo contínuo 

de construção por que passamos, já que os discursos, mesmo de outras localidades e de 

membros de outras culturas estão colocados dentro de nossa realidade, ainda que essa 

fala do “outro” apareça minimamente ou venha travestida de nossos preconceitos. Nos 

programas, percebemos que o exótico e o estereotipo são os riscos da travessia, o preço 

a se pagar para tentar construir uma narrativa que nos revela o que está além de nosso 
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cotidiano cultural. Para Hall, apesar desses entraves é válido tentar construir espaços de 

troca cultural:  

Reconheço que os espaços “conquistados” para a diferença são poucos e 

dispersos, e cuidadosamente policiados e regulados. Sei que eles são 

absurdamente subfinanciados, que existe sempre um preço de cooptação a ser 

pago quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na 

espetacularização. Eu sei que o que substitui a invisibilidade é uma espécie 

de visibilidade cuidadosamente regulada e segregada. Mas simplesmente 

menosprezá-la, chamando-a de “o mesmo”, não adianta (HALL, 2009, 

p.321). 

Arriscamos dizer que os programas desmascaram a complexidade de tentar 

retratar um lugar no mundo contemporâneo. Como configurar o que seria característica 

de um lugar no momento em que tentamos ultrapassar as noções essencialistas de 

fronteiras e nações? Como alcançar um lugar, sabendo das interpenetrações culturais 

constantes em um mundo que sempre foi globalizado, seja nas trajetórias pré-coloniais, 

quando a aculturação era legitimada, seja agora no momento da reação do pensamento 

pós-colonial, que nos coloca em posição de reavaliar o que seriam identidades?   

É se sentindo atraído pela “diferença” que Nachbin alcança o que é semelhante, 

porque para chegar ao “outro” é preciso construir pontes. Esse interstício é o espaço 

onde fica difícil narrar, definir, descrever, porque é o tempo de descobrir, se espantar, 

sem falsear um consenso, é tempo de se ver no “outro”. Bhabha (2003) fala desse 

espaço-tempo:  

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 

focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação 

de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade. (BHABHA, 2003, 

p.20). 

Considerando o programa, diríamos que o entre-lugar pode ser visto como 

aquele que escapa às nossas considerações prévias, o que surge no embate entre a 
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expectativa e a experiência. E os relatos de viagem são o lugar por excelência para 

observarmos isso, principalmente em uma narrativa televisiva. As fronteiras sempre 

foram construções culturais e atualmente isso está sendo revelado de modo mais nítido. 

 Essa situação, dos vários lugares dentro de um só lugar, das muitas cidades que 

uma só cidade comporta, não escapa ao olhar de Nachbin. São essas fissuras no mapa 

que compõem os detalhes mais ressaltados no programa e é por isso que analisamos 

essa produção, como uma oportunidade, na cadeia televisiva, de ver a elaboração 

narrativa sobre as articulações interculturais de que nos fala Bhabha. É por isso que o 

termo fronteiras simbólicas passa a fazer cada vez mais sentido no mundo de hoje, 

como analisa Andréa França (2003): 

(...) essa experiência de um desenraizamento contemporâneo nos interessa, 

porque, se pode prescindir do território enquanto solo comum e abrigo de um 

mesmo, não pode prescindir de narrativas de pertencimento e de afiliação, ou 

seja, de uma imaginação que é alimentada simbólica e socialmente e que está 

para além dos limites do estado-nação. (FRANÇA, 2003, p.27) 

Em sua tentativa de representar as trocas culturais vivenciadas nas viagens, 

Nachbin corre sempre o risco de atingir e exibir o estereótipo. No episódio “Zimbábue 

na garupa”, logo no início, nos deparamos com imagens de mulheres e crianças 

sorridentes a beira da estrada, como em muitos outros documentários televisivos. E no 

seu comentário “mais uma vez, nas andanças constato: país pobre não é país 

melancólico”, vemos a reprodução da expectativa sempre lançada sobre o Brasil 

também, a terra da “eterna alegria”, apesar de suas favelas, de sua violência, da 

desigualdade social. O tom do episódio parecia esse: o brasileiro se sente em casa.  

Acreditamos que é praticamente impossível deixar o estereotipo de fora dessas 

experiências de imersão cultural, ele faz parte da tentativa de alcançar. Não há como ter 

um olhar sobre o “outro” fora das expectativas prévias. Mas, há que se tentar ficar 

aberto e aceitar o que não se encaixa nessas expectativas, o que nos surpreende e pode 

nos deixar impossibilitados de descrever e representar. E o programa faz esse exercício, 

ao colocar em foco a “política da narratividade”, conforme nomeia França (2003, p.28): 

O trabalho da imaginação contemporâneo – alimentado pelas imagens mass 

mediadas e pelo repertório local – seria o motor que engendra as novas 

etnicidades, na medida em que cria idéias de nação e vizinhança em 
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comunidades dispersas, ou seja, cria comunidades de sentimento que são uma 

espécie de base para a ação, e não apenas uma válvula de escape ou fuga. 

Comunidades de sentimento têm a potencialidade de se transformarem em 

ações coletivas, pois quando grupos começam a imaginar e sentir coisas 

juntos, eles transformam-se em um espaço de disputa, um espaço que procura 

anexar o “global” dentro das práticas cotidianas (FRANÇA, 2003, p.67). 
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