Apresenta~o

Designando aspectos complementates de um mesmo fen6meno, 0 par I~ e ~ ~ tribtdrio de um conceito de nactonal. 0 tmigr3nte, com efelto, ~ tamb6n e antes de mats nada emtgrmte, a diferen~o s6 sendo possfvel se fetta ern bases referenciais: a
~ de onde se vern deve sernecessarlamente outra que nIo aque1a
onde se esti Embora a1guma com do emigrante amiude reste no lmigrante, inclusive talva mesmo ~ revelia deste, a distln~ se ap6ia numa
r~ antMtica entre aus@ncia e presen~ pols enquanto emigrante
designa uma falta, um "a-menos", lmigrante implica um excesso, um
"a-mais".

A diftculdade de lidar com

fen6meno se anuncia, assim, jt
no plano ontol6gico. Entre outr3S f3Z()e;, e1a decorre do cariter dinimico inscrito no termo primitivo, mlgra¢o, que recobre os dois primeiros e tr3Z ainda awntagern de desarmar certas armadiIhas do nactonal. Todo Vemigrante migra, ao migrar muda, e esse mudar, por sua
va, torna-se um processo disseminador de t:nmsform~es que inclusive atingern e transeendem os pr6prios seres que as provocaram. A mi~, enfim, for~ uma aproJim~ de mulheres ehomms concretamente apartados, obrigando-os aartiwlar ~ eprt5eDtes <K,>ares.
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Aliteratura eum dos lugares privilegiados em que essas articu~es, cujos resu1I3dos sIo UnprevJsfv~, podem ser obsemdas. Walter
Benjamin mostrou-se consclmte dfsso qwmdo, em seu celebre msaio
sobre 0 narrador, projetou tanto sobre viajantes como sobre sedm*tos papel de relevo no lmto processo do qual resulta a emerg&1cia da
arte de narrar. Ao fazer Jsso, consegWu integrar, conJuganoo-os, deslocammtos no tempo e no ~ - -:,~~ctl"~fq'·~"das
terras distantes", que trazem os migrantes, ab "saber do passad<f', 81rantido pelos trabalhadores sedm*tos, divJsando ai 0 surgimmto de
um terceiro termo que congrega os doJs anteriores, sem no entanto
apap-Ios.

Buscar OS ~.de .uma c~b~ COQlO tal, nos planos
muldCacetados da moderniflade eda p6s-modernidade,foi a proposta

lUOUWdora da o~9Io.deste.volume, que tenta assbn contribuir
para a dJsaJ.4sIo de um assuoto ainda pouco explorado no Brasil. Que
sJrva a '1'ratJessia, essa, comoum msaio plural para tanto.
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