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“Tu madre tiene sangre holandesa, 

 yo tengo el pelo sefaradí, 

 somos la mezcla de tus abuelos, 

 y tú, mitad de ella y mitad de mí.  

 

El padre de tu madre es de Cádiz.  

Mi padre se escapó de Berlín.  

Yo vengo de una noche de enero, 

tú vienes de una siesta en Madrid.  

 

Tu madre vino aquí desde Suecia, 

la mía se crió en Libertad.  

Tu madre y yo somos una mezcla,  

igual que tú, de amor y de casualidad,  

igual que tú, de amor y de casualidad.  

 

Tu madre tiene los ojos claros,  

yo un tatarabuelo de Brasil,  

yo soy del sur, de Montevideo,  

y tu mitad de allá y mitad de aquí.  

 

En este mundo tan separado  

no hay que ocultar de donde se es,  

pero todos somos de todos lados,  

hay que entenderlo de una buena vez.  

 

Tu madre se crió en Estocolmo,  

la mía al sur de Tacuarembó;  

tu madre y yo vinimos al mundo,  

igual que tú, porque así lo quiso el amor,  

igual que tú, porque así lo quiso el amor.” 

                          

 

 



 
 

RESUMO 

 

Com o fortalecimento da globalização no século XX, a mobilidade humana vem se 

intensificando, facilitada pela maior acessibilidade aos meios de transporte, o que aumenta 

consideravelmente as opções de deslocamento às pessoas. Desde então, as novas configurações 

da sociedade tendem a fragilizar as delimitações decorrentes das antigas noções de espaço e 

tempo, as quais têm se tornado mais tênues. Consequentemente, as sociedades contemporâneas 

são cada vez mais multiculturais, o que impede a definição rígida de aspectos identificatórios de 

determinado povo em relação a um Estado-nação. Partindo destas constatações, percebe-se uma 

maior complexidade na definição atual de identidades. Esta pesquisa tem por objetivo investigar 

a constituição da identidade em pessoas com múltiplo pertencimento cultural, isto é, que tenham 

permeado por ao menos dois países diferentes sendo estas, consequentemente, portadoras de 

múltiplas culturas. Pretende-se compreender quais procedimentos e estratégias identitárias são 

adotadas por elas diante dos conflitos provenientes do confronto entre as culturas. A metodologia 

empregada é do tipo qualitativa e visa analisar estratégias de alternância ou de permanência, no 

sentido de cristalização, de práticas e representações socioculturais específicas a cada cultura. 

Para isto foram realizadas entrevistas semi-diretivas e a aplicação de genograma com seis pessoas 

voluntárias, portadoras de dupla nacionalidade. Partiu-se do modelo de estratégias identitárias 

proposta por Camilleri as quais são definidas em duas categorias: as que visam restabelecer a 

valorização de si e as que visam restabelecer a unidade de sentido da pessoa com múltiplos 

pertencimentos culturais. Limitando-se às do segundo grupo, tentou-se reconhecer no discurso 

dos participantes, comportamentos de coerência simples, de coerência complexas e estratégias de 

moderação. De forma geral, os participantes relatam terem tido sucesso no processo de adaptação 

ao novo país, não tendo sido, contudo, esse deslocamento uma ação simples, demandando assim 

a adoção de estratégias identitárias de categoria complexa para melhor lidarem com as diferenças 

culturais. São evocadas tanto consequências avaliadas como positivas quanto negativas deste 

múltiplo pertencimento, tais como uma ampliação de visão de mundo e a perda do contato com 

entes queridos. Conclui-se que, sendo a mobilidade e o deslocamento de pessoas entre os 

diversos pontos do planeta um fato cada vez mais frequente, a ideia de uma identidade nacional 

fixa torna-se ultrapassada. A subjetivação do sujeito contemporâneo supõe readaptações e 

reformulações constantes do conceito de identidade, exigindo uma adequação flexível da noção 

de identidade associada a um território às novas demandas de um contexto sociocultural cada vez 

mais globalizado.  

 

Palavras-Chave: Cultura; Estratégia identitária; Identidade; Mobilidade; Múltiplo pertencimento 

cultural. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

With the strengthening of globalization in the twentieth century, human mobility has intensified, 

facilitated by the greater accessibility to means of transportation, which increases significantly 

the options for the mobility of people. Since then, new configurations in society tend to weaken 

the boundaries resulting from old notions of space and time, which have become more tenuous. 

Consequently, contemporary societies are increasingly multicultural, which prevents the rigid 

definition of identifying aspects of a particular people in relation to a nation-state. Based on these 

findings, it is understood a greater complexity in the current definition of identities. This research 

aims to investigate the formation of identity in people with multiple cultural backgrounds, that is, 

that have dwelt in at least two different countries and are consequently carriers of multiple 

cultures. The aim is to understand what procedures and identity strategies are adopted by them to 

deal with the conflict derived from the contrast between cultures. The methodology being used is 

the qualitative type and aims to analyze strategies of alternation or of permanency in the sense of 

crystallization, practices and socio-cultural representations specific to each culture. For this were 

conducted semi-directive interviews and the application of genogram on six volunteers, holders 

of dual nationality. It was started from the model of identity strategies proposed by Camilleri 

which are defined in two categories: those designed to restore appreciation of the self and those 

designed to restore a person's sense of unity with multiple cultural affiliations. Having focused on 

the second group, it was intended to recognize in the speech of participants, behavior of simple 

coherence, of complex coherence and strategies of moderation. In general, the participants report 

having been successful in the process of adaptation to the new country although that 

displacement has not been, a simple process, thus requiring the adoption of identity strategies of 

the complex kind to better deal with cultural differences. There were evoked consequences 

evaluated as positive as well as negative of this multiple belonging, such as an expansion of 

world view and the loss of contact with loved ones. In conclusion, with the mobility and the 

movement of people between different parts of the world a fact increasingly common, the idea of 

a fixed national identity becomes outdated. The subjectation of the contemporary subject assumes 

constant readaptations and reformulations of the concept of identity, requiring a flexible 

adaptation of the concept of identity associated with a territory to the new demands of an 

increasingly globalized socio-cultural context.  

 

Palavras-Chave: Culture; Identity; Identity strategy; Mobility; Multiple cultural background. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O trânsito de pessoas entre as diversas regiões do planeta não é um fenômeno recente. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o avanço das Novas Tecnologias, 

foi-lhes facilitado o deslocamento entre os países. Como uma espécie de “bola de neve”, isso vem 

acarretando também uma intensificação no processo de globalização, bem como a produção de 

sociedades étnicas ou culturalmente mistas (HALL, 2009). Com isso ocorre o contato entre 

pessoas de países diferentes, gerando muitas vezes uniões interculturais.  

 Este é o também o meu caso
1
. Nascido no Brasil, filho de mãe brasileira e pai 

salvadorenho, cresci em um constante ir e vir entre ambos os países, precisando a cada mudança 

de país desenvolver técnicas para me adaptar ao “novo” contexto cultural, à “nova” língua, aos 

“novos” contatos sociais e, principalmente, aprendendo a lidar com as implicações afetivas 

geradas por esses deslocamentos. Histórias de vida como essa têm se tornado cada vez mais 

frequentes no mundo atual, não sendo isso exclusividade minha.  

 Dados da ONU (2013) revelam que existem atualmente aproximadamente 231,5 milhões 

de migrantes internacionais ao redor do mundo. No Brasil, segundo registros do IBGE (2010), 

apenas em 2010 o país recebeu 268,5 mil imigrantes internacionais entre brasileiros retornando 

ao país após período vivendo no exterior e pessoas de outras nacionalidades que vieram com a 

finalidade de se instalar no país. Esses dados são sempre provisórios, pois o deslocamento de 

pessoas a outros lugares é um fenômeno que, ao que parece, não cessará e os motivos para isso 

são diversos.  

 Não pretendemos através deste estudo de avaliar positiva ou negativamente a experiência 

do permear entre dois ou mais países para os participantes, mas sim compreender como ocorre a 

construção da identidade para eles através do contato das culturas de países diferentes. Conforme 

poderá ser compreendido através da leitura desta dissertação, o interesse em estudar a questão 

identitária se dá pelo motivo de que se considera a identidade como sendo uma atividade através 

da qual o sujeito absorve a diversidade numa relação dialética para a construção de seu eu 

                                                             
1 Embora se trate de uma investigação cujo interesse tenha surgido principalmente por uma motivação pessoal, optei 

por escrevê-la na integra na terceira pessoa do singular. Acredito que isso não interfira, contudo, na minha 

implicação enquanto pesquisador com o tema. Essa escolha deu-se principalmente por uma concepção metodológica. 

Decidi, no entanto, escrever a introdução na primeira pessoa tanto do singular quanto do plural, pois senti a 

necessidade de, nesta parte, explicar com mais detalhes o que me motivou a realizar este estudo e o que me instiga 

em não parar de aprofundar os meus conhecimentos sobre este tema por aqui. 
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(CAMILLERI, 1999). Desta maneira, o nosso interesse neste estudo é entender quais as 

estratégias de alternância ou de permanência identitária adotadas por elas. Pretendemos 

identificar se há o sentimento de pertença ou de exclusão, bem como as representações e práticas 

sociais associadas pela pessoa à cultura de cada país. Também temos o interesse em analisar 

como ocorre a construção da identidade num contexto complexo como o da multiculturalidade.  

 Este é um tema que, embora não seja recente, é bastante atual. Durante os dois anos de 

duração do curso do Mestrado diversas situações me levaram à reflexão da importância em se 

discutir o assunto. Uma delas foi uma viagem que realizei à cidade de São Paulo em 2013. 

Sabendo que havia uma local no qual a comunidade boliviana (e de outros países andinos, em 

menor quantidade) se reunia, um domingo à tarde resolvi ir à Praça Kantuta, onde ocorre uma 

feirinha com venda de artesanatos, comidas e produtos principalmente bolivianos e peruanos. 

Aquele foi um dos momentos mais fascinantes para mim durante a visita àquela cidade. Entre a 

estação de metrô na qual desci e a pracinha, num percurso de aproximadamente um quilômetro, 

passei ao lado de diversas famílias compostas por pai e mãe bolivianos que falavam com os seus 

filhos em um português fortemente carregado com sotaque estrangeiro. Ao mesmo tempo em que 

achei bastante curioso, estranhei muito isso. Na minha “lógica” fazia mais sentido que falassem 

em espanhol, quéchua ou aimará com os seus filhos, línguas utilizadas nesses países. Passado 

esse momento, outras observações atiçaram fortemente a minha curiosidade e, porque não?, 

admiração!, como ao chegar à Praça Kantuta e ver um grupo de adolescentes com o que eu 

consideraria a primeira vista traços fenotípicos de bolivianos, dançando cumbia, vestindo camisas 

de times de futebol paulistas e falando entre eles em português com um sotaque típico paulistano. 

Foi esta uma experiência que me levou à reflexão de que as categorizações de povo e cultura que 

às vezes elaboramos nem sempre são tão definidas como cremos sê-las.  

 Assim sendo, colocamos no presente estudo algumas das seguintes questões: Qual o 

impacto desta ruptura (antes/depois; lá/aqui) na subjetividade do sujeito? O que implica para ele 

ter ou não determinada nacionalidade? Em quê influencia no modo de perceber e lidar com as 

situações do dia a dia o fato de ter múltiplas influências culturais? O que se ganha e o que se 

perde através dos deslocamentos geográficos e culturais? Quais as estratégias adotadas para a 

adaptação? Há ênfase da diferença entre as culturas do sujeito e a do novo ambiente? Esperamos 

que o diálogo sobre as mesmas possibilite uma maior compreensão das construções identitárias a 

partir de situações de mobilidade.  
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 A presente pesquisa tem um caráter exploratório. Segundo Gil (1987), este tipo de 

pesquisa tem por objetivo principal criar uma familiaridade com o problema em questão, 

possibilitando assim uma maior aproximação com o tema em foco. Ainda de acordo com o autor 

(apud SELLTIZ et al., 1967, p. 63), “na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: a) 

levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e c) análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’”. Desta forma, no 

sentido de responder aos questionamentos levantados, o presente trabalho diz respeito ao relatório 

da pesquisa realizada, apresentado na forma de dissertação. 

 Dividimos a organização deste trabalho em quatro partes, sendo a primeira dela parte 

teórica, na qual discutimos principalmente os conceitos de identidade, cultura e mobilidade, bem 

como outros assuntos derivados desses temas. Na segunda parte explicamos a metodologia que 

empregamos para a elaboração do estudo em todas as suas etapas. Na terceira parte apresentamos 

os resultados, discutindo-os com a literatura acessada. É importante ressaltar que trouxemos 

alguns recortes das entrevistas, tentando ao máximo manter a privacidade dos participantes e a 

fidedignidade de suas falas. Por último, na quarta parte apresentamos uma síntese dos resultados 

encontrados e as nossas impressões.  
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1. ENTENDENDO IDENTIDADE, CULTURA E MOBILIDADE 

 

Tenho sido forasteira durante quase toda a minha vida, condição que aceito por 

não me restar outra alternativa. Várias vezes vi-me forçada a partir, rompendo 

laços e deixando tudo para trás, a fim de recomeçar em outra parte do mundo; 
tenho peregrinado por mais caminhos do quais posso me recordar. De tanto 

despedir-me, secaram minhas raízes e tive de criar outras, que, à falta de um 

lugar geográfico no qual aprofundar-se, foi na memória que se fincaram; mas, 
cuidado!, a memória é um labirinto onde espreitam os minotauros. (ALLENDE, 

2004, p.13, tradução do autor)
2
 

 

 

1.1 A MOBILIDADE COMO TEMÁTICA ATUAL 

 A citação com a qual se começa este capítulo foi extraída do livro “Mi país inventado”, da 

escritora de nacionalidade chilena, nascida no Peru e naturalizada estadunidense, Isabel Allende. 

Nesse livro autobiográfico a escritora conta um pouco de sua história, dos lugares nos quais ela já 

havia vivido e como isso havia influenciado a pessoa que ela era até o momento em que escrevera 

a obra. A escolha desse trecho do livro dá-se estrategicamente, visto que fala de idas e vindas e 

das consequências subjetivas dessa mobilidade. 

 Os movimentos migratórios e, consequentemente, a estruturação de sociedades 

multiculturais não são fenômenos recentes. Conforme é possível constatar na literatura, existem 

registros na História de deslocamentos de pessoas bem antes mesmo da Era das Grandes 

Navegações no século XV, período a partir do qual as migrações de europeus e africanos se 

intensificaram rumo ao continente americano. Têm-se apontamentos, anteriormente a esse 

período, de diversos impérios ao redor do mundo, originários em grande parte das vezes de 

conquistas e dominação passando a ser, em decorrência disso, exemplos de sociedades 

multiculturais. Percebe-se, pois, que a migração e os deslocamentos dos povos têm constituído 

mais a regra do que a exceção, produzindo sociedades étnicas ou culturalmente “mistas” (HALL, 

2009, p. 52). Nesse contexto mundializado marcado pela mobilidade como novo capital 

                                                             
2 [He sido forastera durante casi toda mi vida, condición que acepto porque no me queda alternativa. Varias veces me 

he visto forzada a partir, rompiendo ataduras y dejando todo atrás, para comenzar de nuevo en otra parte; he sido 

peregrina por más caminos de los que puedo recordar. De tanto despedirme se me secaron las raíces y debí generar 

otras que, a falta de un lugar geográfico donde afincarse, lo han hecho en la memoria; pero ¡cuidado!, la memoria es 

un laberinto donde acechan minotauros.] 
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simbólico (FREITAS, 2009), as identidades tendem a perder suas referências locais, pondo em 

questão a noção de território, o que leva a interrogações sobre os lugares onde a criatividade 

cultural toma forma (AGIER, 2001, p. 17). Percebe-se, dessa maneira, uma complexidade maior 

no que se refere à identidade cultural nacional nos últimos tempos. Embora os estereótipos 

culturais de alguns países ainda sejam mantidos, na prática não se pode associar mais um espaço 

geográfico (território) às características das pessoas que ali habitam, como –talvez– fora feito 

outrora.  

 Com o fortalecimento da globalização no século XX, depois das Guerras Mundiais e das 

diversas crises econômicas, sociais e/ou políticas em várias regiões do planeta, as migrações 

foram se intensificando, facilitadas em parte pela acessibilidade aos meios de transporte, o que 

passou a possibilitar mais opções de deslocamento às pessoas. A partir daí, onde as tecnologias 

da comunicação junto com a ascensão do mercado liberal mundial no cenário político do planeta, 

as delimitações ligadas ao espaço e ao tempo tornam-se mais tênues (AUGÉ, 2010). Sendo assim, 

isto vem compondo sociedades cada vez mais multi e interculturais, tornando-se difícil definir os 

aspectos identificatórios de determinado povo de uma nação. Complementando esta visão, 

Schwarz (1986, p. 106 apud HALL, 2011, p. 49) refere que “uma nação é uma comunidade 

simbólica e é isso que explica seu ‘poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade’”. 

Pode-se perceber, desta maneira, que as identificações culturais nacionais são fruto de 

construções sociais elaboradas a respeito de determinado território no qual os seus habitantes 

partilham aspectos em comum, tais como língua, costumes, crenças, práticas educativas, valores, 

ideais, entre outros.  

 

1.2 A MOBILIDADE NO BRASIL 

 Hoje em dia existem aproximadamente 231,5 milhões de migrantes internacionais no 

mundo (ONU, 2013). É relevante ressaltar que o Brasil é um país que, tradicionalmente, recebe 

gente de outros países, bem como, principalmente a partir da década de 1980, envia gente para o 

exterior (SALES, 2006). Segundo os dados mais recentes do IBGE (2010), em 2010 o Brasil 

recebeu 268,5 mil imigrantes internacionais, dos quais 174,6 mil, isto é, aproximadamente 65%, 

eram brasileiros que estavam retornando ao país. Só no estado de Pernambuco nesse mesmo ano 

havia uma população de 5.949 pessoas nascidas no exterior. Ao que tudo indica, esses números 
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não se estagnarão ou diminuirão tão cedo. Um fenômeno migratório recente o qual pode ser 

constatado é o caso dos imigrantes haitianos, que desde o terremoto de 2010 naquele país não 

param de entrar no Brasil, principalmente através da fronteira do estado do Acre com o Peru 

(MORAES; MATTOS; ANDRADE, 2013). Há registros também de um número muito grande de 

imigrantes bolivianos no Brasil, o que não se sabe com precisão a quantidade. Segundo dados 

levantados por Cymbalista e Xavier (2007), a estimativa sobre o tamanho real da comunidade 

boliviana só na cidade de São Paulo varia muito: enquanto o Ministério do Trabalho e Emprego 

calcula que existem entre 10 e 35 mil bolivianos indocumentados, a Pastoral dos Imigrantes 

acredita que esse quantitativo chega a 70 mil. Em reportagem do Estadão, de 05 de maio de 2013, 

em sua versão online encontra-se a informação de que no censo do IBGE de 2010 foram 

registrados 18,8 mil bolivianos com mais de 16 anos na cidade de São Paulo, tornando-se assim 

esta a segunda maior colônia estrangeira na cidade, ficando atrás apenas dos portugueses. 

Segundo a mesma nota, a estimativa do consulado de Bolívia é que existem atualmente cerca de 

350 mil bolivianos na cidade. Conforme nota publicada em um jornal eletrônico de economia do 

Rio Grande do Sul
3
, Scarton (2014) afirma que a mobilidade de pessoas estrangeiras para o Brasil 

só vem aumentando, por mais que o governo brasileiro tente criar formas de dificultar o acesso às 

fronteiras. Sendo assim, é preciso haver adaptações no país no que diz respeito ao saber lidar com 

essa “nova” situação. 

 Partindo-se do contexto geográfico do qual parte esta pesquisa, constata-se que em 

Pernambuco, apesar de não haver uma quantidade notável de haitianos e bolivianos, como em 

outras cidades brasileiras, o que se pode observar é um número cada vez maior de imigrantes 

chineses e senegaleses, principalmente no comércio do centro da cidade. O Centro Cultural 

Brasil-China estima que até 2009 a comunidade chinesa no Recife estava composta por 

aproximadamente 2,5 mil pessoas, podendo atualmente contar com 3 mil pessoas (FERREIRA, 

2013; GOETHE, 2014).  

 Sendo assim, avalia-se que a questão da mobilidade internacional no Brasil é um ponto 

que merece atenção, pois se encontra cada vez mais presente na dinâmica de sua população. É 

constante a vinda de estrangeiros para morar no Brasil, assim como de brasileiros que vão morar 

fora do país e que regressam depois, compondo assim um ciclo em constante movimentação de 

idas e vindas. Os estrangeiros que se instalam no Brasil precisam se adaptar à cultura local, bem 

                                                             
3
 http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=179759 
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como os brasileiros que ao país retornam muitas vezes precisam também se readaptar. Não é raro 

que casamentos entre povos de nacionalidades diferentes vão se dando nesse contexto, compondo 

assim uma infinidade de miscigenações nacionais, culturais e interculturais.  

 

1.3 MIGRAÇÃO E CULTURA 

 Sobre o fenômeno da migração, Silva (2005) explica que, mais do que ultrapassar 

fronteiras, o processo migratório acarreta para o sujeito que se desloca uma inserção em uma 

nova ordem sociocultural, o que resulta em modificações na dinâmica cultural dos grupos dos 

emigrados. Desta maneira, é possível encontrar que:  

 

a inserção dos migrantes em um novo contexto não significa a perda ou, 

simplesmente, a fusão de sua cultura original com a local. Ao contrário, ela 

tende a simplificar-se e a condensar-se em alguns traços, que passam a ser 
distintivos para o grupo que os veicula, proporcionando-lhe maior visibilidade. 

(SILVA, 2005, p. 77) 

 

 Para entender melhor o trecho supracitado, seguem as seguintes reflexões sobre cultura. 

Segundo Eagleton (2005), a palavra “cultura” é considerada uma das duas ou três palavras mais 

complexas da língua inglesa. No que diz respeito a um dos conceitos atuais de cultura, este foi 

definido pela primeira vez por Edward Tylor (Laraia, 2013). Segundo Laraia (2013, p. 25), “No 

final do século XVIII e no princípio do seguinte o termo germânico Kultur era utilizado para 

simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa 

Civilization referia-se principalmente às realizações materiais de um povo”. Laraia explica que 

ambos os termos foram sintetizados por Tylor no vocábulo inglês Culture. Assim sendo, sobre o 

termo Culture, Tylor (1871, p. 1 apud LARAIA, 2013, p. 25) explica que “tomando em seu 

amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade”. Observa-se, pois, que a compreensão deste conceito exige muito mais do que o 

entendimento de algumas palavras. Partilhando do pensamento de Max Weber, Geertz (2008) 

defende o seu posicionamento da compreensão do ser humano como sendo um animal amarrado 

a teias de significados tecidas por ele mesmo. Sendo assim, para o autor a cultura seria “essas 

teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 
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uma ciência interpretativa, à procura de significado” (GEERTZ, 2008, p. 4). É através desta ideia 

que Geertz refuta o pensamento de Tylor, para quem a cultura seria um fenômeno natural, ao 

passo que para Geertz a cultura é um fenômeno social, isto é, fruto de ações sociais.  

 Assim sendo, a cultura vem ganhando cada vez mais relevância no cenário 

contemporâneo. É através dela que podem ser compreendidas as relações passadas, presente e 

futuras, enfim, as organizações sociais entre os grupos humanos, contribuindo o seu estudo no 

combate a preconceitos (GEERTZ, 2008; HALL, 1997; SANTOS, 2006). A partir daí o diálogo 

intercultural surge como uma proposta para a superação da cultura como algo estático, elaborado 

por entidades que não interagem entre elas. A falta desse diálogo faz com que as relações entre as 

os povos de distintas culturas se limitem apenas à diferença entre as mesmas, alimentando assim 

os estereótipos geradores de intolerância (DANTAS, 2012). Com a finalidade de complementar o 

entendimento do tema do qual aqui está se tratando, cabe aqui sobre cultura ressaltar que: 

 

Não pode mais ser estudada como uma variável sem importância, secundária ou 
dependente em relação ao que faz o mundo mover-se; tem de ser vista como 

algo fundamental, constitutivo, determinando tanto a forma como o caráter deste 

movimento, bem como a sua vida interior. (HALL, 1997, p. 4)  

 

 De acordo com Veiga-Neto (2003, p. 7), há até pouco tempo “cultura designava o 

conjunto de tudo aquilo que a humanidade havia produzido de melhor – fosse em termos 

materiais, artísticos, filosóficos, científicos, literários etc.”, gerando a partir daí a ideia de que a 

Cultura era um modelo elitista, único e universal, o qual deveria ser atingido por outras 

sociedades através de uma educação, até atingirem a civilização tal como conhecida na Europa 

ocidental (HALL, 2009; SANTOS, 2006). Sendo assim, era este um modelo monocultural e 

universalista. Veiga-Neto relata que apenas a partir do início do século passado é que esse 

conceito de cultura como única e padrão começou a ser posto em questão por algumas ciências 

sociais e humanas tais como a antropologia, a linguística, a filosofia, a sociologia e a psicologia. 

Começa-se recentemente a se ter a consciência de que o pensamento tradicional e dominante 

dessas ciências trabalha a partir de modelos identificáveis e generalizáveis, onde as diferenças 

emergentes nas diversas práticas são tidas como desvios ou erros quando comparadas ao modelo 

padrão (ANDRADE; MORATO, 2004). Igualmente nos últimos tempos tem começado a ser 

posta de lado a concepção de Cultura –como única–, passando-se a serem consideradas culturas, 

cujos povos estão em interação. É partilhando dessa perspectiva que o presente estudo se baseia, 
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não se comparando aqui as culturas evocadas pelos participantes, mas sim compreendendo como 

essas pessoas lidam com o confronto das mesmas. Sobre a coexistência de diferentes culturas 

num mesmo território, o que produziria a multiculturalidade, tem-se: 

 

Nenhuma cultura pode ser definida isoladamente. Só nas relações de oposição e 

convergência com outras formas de olhar e simbolizar a realidade, e de se 

posicionar perante ela, é que os sistemas culturais se identificam. A presença de 
várias culturas no mesmo território leva a que mutuamente se afirmem no 

resguardo da sua identidade. (LAGES; MATOS, 2011, p. 15) 

  

 Voltando à compreensão de cultura, Santos (2006) aporta com a ideia de que existem duas 

concepções básicas de cultura. De acordo com o autor, a primeira concepção diz respeito a todos 

os aspectos de uma realidade social, caracterizando a existência social de um povo ou nação ou, 

ainda, de grupos inseridos em uma sociedade, referindo-se assim a realidades sociais distintas. É 

compreendida aqui a totalidade das características do agrupamento, indo do entendimento sobre a 

maneira de conceber e organizar a vida social até a compreensão dos aspectos materiais do 

mesmo. A segunda concepção, por outro lado, enfatiza o conhecimento, as ideias e as crenças, e a 

forma como elas se encontram existentes na vida social, isto é, as práticas sociais (HALL, 2009). 

Percebe-se nesta segunda perspectiva um foco no conhecimento e nas dimensões a ele 

associadas, e não mais é o todo que interessa de igual maneira. Santos alerta, contudo, que ambas 

as concepções podem levar ao entendimento de cultura como uma realidade estanque, acabada, 

fechada e estagnada, segundo suas palavras. O autor ressalta que o esforço por tentar entender as 

culturas atendo-se à identificação dos traços característicos que as distingam impede a análise das 

interações entre elas, sendo esta a essência da interculturalidade. Sobre este último termo, é 

importante compreendê-lo para não confundi-lo com a multiculturalidade. Posto isto, pode-se 

encontrar que: 

 

a interculturalidade não é um produto necessário dos contactos proporcionados 

pela multiculturalidade: muitas situações multiculturais perpetuam-se ao longo 

do tempo sem que provoquem qualquer mudança nos sistemas com que estão em 
relação. Por outro lado, a interculturalidade pode nascer de contactos à distância: 

os meios de comunicação social e de transmissão cultural agem, sobretudo hoje, 

de forma quase independente dos seus transmissores, diríamos ex opere operato. 
A intenção do emissor pode ser uma e ter um efeito contrário, quando assimilada 

e integrada noutra situação (LAGES; MATOS, 2011, pp. 25-26) 
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 A respeito desta temática, Dantas (2012, p. 16) explica que “Ao tratarmos de 

interculturalidade nos referimos ao contato entre pessoas de culturas distintas, de universos 

simbólicos compartilhados, cujo termo assinala uma dimensão de interação”.  Percebe-se, pois, 

desta forma, que a multiculturalidade se refere mais que tudo à coexistência de culturas distintas 

em um mesmo território, ao passo que a interculturalidade relaciona-se ao confronto das distintas 

culturas num mesmo espaço e os resultados consequentes desse encontro.  

 

1.4 PROCESSOS DE CONTATO CULTURAL  

 Conforme será melhor explicado mais adiante, as identidades são construídas a partir do 

contato com o contexto social. Segundo Lages e Matos (2011), a cultura também desempenha 

papéis na afirmação das identidades coletivas. Trazendo aqui as palavras dos autores:  

 

[…] pode-se dizer, em primeiro lugar, que as sociedades tudo fazem para que os 
seus membros, no processo de apropriação cultural, interiorizem costumes, 

valores, padrões de comportamento, ideológicos e morais que lhes garantem os 

fins institucionais. Através destes padrões é que se dá o reconhecimento mútuo. 

Só quem tem conceitos e formas de agir semelhantes pode ser identificado como 
membro de uma sociedade. E não deixa de haver quem refira que é a 

participação na vida comunitária que define o tipo básico de personalidade. 

(LAGES; MATOS, 2011, p. 14) 

 

 Ao falar sobre a personalidade de base Dufrenne (1959) explica que os primeiros 

trabalhos na sociologia psicológica surgiram como resultado da colaboração entre um grupo de 

etnólogos e um psicólogo, sendo este Kardiner. Desta forma os sociólogos proporcionavam o 

maior número e diversidade de informações possíveis sobre a cultura ao passo que Kardiner 

analisou e organizou esse material em função do indivíduo representativo da cultura. O psicólogo 

constatou que esse indivíduo assume e promove essa cultura, sendo isto a personalidade de base 

correspondente a determinada cultura. Assim sendo, o autor explica que a personalidade de base 

seria uma configuração psicológica particular, própria dos membros de determinada sociedade e 

partilhada por estes, decorrente da cultura. Essa personalidade de base vai sendo tecida com as 

variáveis da singularidade de cada sujeito, o que resulta simultaneamente no reconhecimento das 

diferentes pessoas como membros de um mesmo grupo, bem como no reconhecimento de que 
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apesar das similitudes, todas são diferentes entre si. É, assim, defendido por Kardiner que o social 

e o individual se interpenetram,  

A partir dessa afirmação é possível pensar que cada indivíduo carrega consigo esse 

arsenal, fruto da interação com a sociedade. Sendo assim, fazendo relação com o foco deste 

estudo, é relevante compreender como ocorre o contato entre contextos culturais distintos na 

experiência de vida de um indivíduo.  

Amin (2012) explica que ao longo da história diferentes modelos em psicologia têm sido 

criados com a finalidade de se compreender a dinâmica intercultural e as suas repercussões nas 

identidades individuais e sociais. O autor explica que existem dois modelos básicos, sendo um 

deles o da pesquisa anglófona, representado pelo modelo das estratégias de aculturação de Berry. 

O outro modelo é o das estratégias identitárias, da pesquisa francófona, representado 

principalmente através dos trabalhos de Camilleri.  

 Explicando de outra maneira, Denoux (2013) também faz uma distinção entre duas 

perspectivas de contato cultural. Segundo o pesquisador, uma delas é uma leitura culturalista do 

contato (estratégias de aculturação), a qual levaria ao fracasso da consistência intercultural do 

fenômeno. Esta perspectiva enxerga majoritariamente um sujeito monocultural, reduzindo o 

entendimento do contato cultural como uma combinação de influências culturais, a partir da qual 

o sujeito é moldado. Por outro lado há a leitura interculturalista do contato (estratégias 

identitárias), cujo foco principal não é o pertencimento de um sujeito a uma cultura, mas sim a 

compreensão da interculturalidade produzida a través da elaboração psíquica do contato, 

avaliando a construção da interculturalidade a partir das negociações de pertencimento e 

distanciamento à cultura. Sendo assim, este trabalho pretende utilizar as lentes desta última 

perspectiva, não avaliando em que se assemelham ou se distinguem as pessoas com dupla-

nacionalidade à cultura na qual se encontram inseridas, mas sim como as negociações de sentidos 

são elaboradas.  

 Complementando o que foi acima exposto, Nieto (2003) aponta que existem duas 

filosofias principais, não excludentes entre si, sobre construção de cultura nacional, sendo uma 

destas a do modelo francês assimilacionista, ao passo que a outra é a do modelo pluralista anglo-

saxão. Segundo a autora, para o modelo francês a nação é concebida como uma comunidade de 

cidadãos iguais perante a lei e ligados por um contrato social que definiria valores universais. 

Assim sendo, a integração se define como sendo a assimilação, seja de um indivíduo ou de um 
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grupo, à comunidade. Nieto explica que para o modelo anglo-saxão a nação é compreendida 

como a justaposição de comunidades étnicas que competem em busca de impor o seu controle ao 

Estado, bem como as suas características culturais (MARTINIELLO, 1998 apud NIETO, 2003). 

Sendo assim, compreende-se estas duas definições como sendo as de “assimilação” e 

“integração”, respectivamente. 

 Redfield, Linton, & Herskovits (1936, apud BERRY, 2001) trazem que a aculturação 

seria um processo surgido a partir do contato entre dois grupos culturais, cujo resultado seria 

numerosas trocas culturais entre ambas as partes gerando, inclusive, transformações a nível 

psicológico (GRAVES, 1967, apud BERRY, 2001). Segundo os autores estas transformações 

culturais se aplicariam para ambos os grupos, porém em especial para os grupos não dominantes 

e com menos poder, encontrando-se neste grupo os imigrantes. Falando a partir do contexto de 

imigração, Berry (2001) propõe um modelo sobre as estratégias que os imigrantes e a sociedade 

na qual eles se encontram podem adotar. O autor aponta quatro estratégias, sendo estas: 

assimilação, separação, integração e marginalização. 

 A primeira delas, a assimilação, ocorre quando os indivíduos optam por não manter mais 

a sua herança cultural e buscam a interação com outras culturas, absolvendo-as. A separação 

ocorre quando o imigrante opta por preservar a sua cultura original e evita a interação com outras 

culturas. Já quando há o interesse paralelo em manter a cultura original e em haver interações 

com outros grupos, observa-se aí um processo de integração. Não ocorre aqui uma “soma de 

culturas”, mas o que ocorre é que ambas são simultânea e continuamente conservadas e 

reformuladas. Por último, a marginalização acontece quando há pouco interesse ou possibilidade 

em manter a cultura de origem e ao mesmo tempo não há contato nem interação com outras 

culturas. 

 Aqui mostradas as diferenças entre o modelo francófono e o anglófono nos estudos da 

dinâmica intercultural e as suas repercussões nas identidades individuais e sociais, é importante 

ressaltar que, conforme explicado por Camilleri (1999), ao mesmo tempo que a abordagem por 

ele proposta é diferente à elaborada por Berry, é também complementar.  

 Como aportado por Branco (2012), até a década de oitenta utilizava-se a ideia de 

assimilação como sendo uma forma de integração de imigrantes à sociedade de acolhimento. Em 

um período no qual se tinha a ideia do Estado-nação como uma estrutura sólida (HALL, 2006), 

pensava-se que somente através da assimilação de valores, regras, atitudes e comportamentos 
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característicos haveria integração dos imigrantes à sociedade. Com a globalização e, 

consequentemente, os deslocamentos mais frequentes de pessoas entre as diversas regiões do 

planeta, as definições de Estado-nação passam a perder um pouco da rigidez, como será discutido 

mais adiante. A partir daí a ideia da assimilação cultural como única maneira de integração à 

sociedade de acolhimento começa a ser questionada. Conforme indicado pela autora, com os 

Estados-nação, agora menos homogêneos, as políticas do multiculturalismo buscam privilegiar a 

aceitação social da diferença entre os povos que passam a compô-los.  

 Em relação ao processo de adaptação à nova cultura, segundo Oberg (1960 apud WARD 

et al, 2005, p. 81), detalham-se quatro fases de reações emocionais decorrentes das mobilidades 

interculturais. O autor coloca que estas são:  

a) A “lua de mel”, com ênfase nas reações iniciais de euforia, encantamento, fascinação 

e entusiasmo; 

b) A crise, caracterizada por sentimentos de inadequação, frustração, ansiedade e raiva; 

c) A recuperação, o que implicaria em resolução de conflitos e a aprendizagem da 

cultura; 

d) O ajustamento, que seria a adaptação ao novo ambiente.  

 Não se afirma com isso que esta é uma sequencia linear, à qual todas as pessoas em 

processo de mobilidade devem seguir. Trata-se apenas de um modelo proposto de adaptação à 

nova cultura. 

 Avalia-se importante aqui também pensar na questão da transnacionalidade. Glick 

Schiller; Basch e Szanton Blanc (1992 apud MARGOLIS, 2008, p. 295) afirmam que “O 

transnacionalismo é um processo em que o migrante internacional mantém suas conexões com 

sua pátria - apesar de qualquer distância geográfica - enquanto está no país de residência.”. Ainda 

sobre o transnacionalismo, tem-se que: 

 

o desenrolar completo do transnacionalismo supõe o entrelaçamento de duas 

grandes forças. Primeiro, o amadurecimento do sistema de Estados-nações, um 

acontecimento do século XX que alcançou sua plenitude após a Segunda Guerra 

Mundial, com o processo de descolonização. Segundo, o exacerbamento de 
processos de globalização, algo que poderia atingir o presente nível apenas após 

os avanços tecnológicos nas indústrias de comunicação e transportes ocorridos 

nas últimas duas ou três décadas. (RIBEIRO, 1997, p. 5). 
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 Branco (2012) explica que investigações na área do transnacionalismo revelam que 

muitos imigrantes mantêm um contanto muito próximo com familiares e amigos que 

permaneceram no país de origem depois de migrarem, preservando suas tradições e costumes, 

bem como estreitando laços com os seus compatriotas no novo local. Isto pode ser conferido 

através do estudo de Linger (2001), ao dar o exemplo de que a comunidade brasileira no Japão 

(composta em sua maioria por pessoas com a dupla nacionalidade nipo-brasileira) costuma 

frequentar restaurantes de comida brasileira não apenas para comerem o que comiam no Brasil, 

mas para “comerem o Brasil”, no sentido de se reavivar a cultura da outra terra. Assim sendo, 

observa-se que existe todo um jogo simbólico de sentimentos, memórias, afetividades e 

identificações num ato como tal.  

 

1.5 ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS 

 Sendo um dos temas principais deste estudo compreender como os sujeitos lidam com a 

mudança de contexto nacional e como isso influencia em suas identidades, faz-se relevante aqui 

compreender a proposta das estratégias identitárias. De acordo com Camilleri (1999, p. 199, 

tradução do autor), as estratégias identitárias são entendidas como uma “defesa contra a 

desordem vivida pelo sujeito como resultado daquilo que ele percebe como uma ameaça a sua 

identidade.”. 

Amin (2012) afirma que a origem da noção de estratégia identitária ganha força a partir da 

teoria da identidade social de Tajfel e Turner, na qual estes autores partem do pressuposto de que 

todo indivíduo está à procura de uma estima positiva de si mesmo e que o seu pertencimento aos 

grupos sociais disso depende. Sendo assim, quando esta identidade é desvalorizada ou 

questionada o indivíduo recorre às estratégias identitárias para restaurá-la, conforme explicado 

pelo autor. Camilleri (1990, apud AMIN, 2012) coloca que quando o migrante
4
 percebe o contato 

entre a sua cultura de origem e a cultura da sociedade de acolhida como um conflito, isso gera 

uma pressão psicológica a qual repercute em seu sistema identitário. Embora no presente estudo 

esteja se tratando também de pessoas que são legalmente brasileiras, não sendo para todas elas o 

                                                             
4
 É importante mais uma vez ressaltar aqui que, embora a maior parte dos participantes desta pesquisa tenha dupla 

nacionalidade, sendo portadores quase todos eles da nacionalidade brasileira e morando no Brasil, os mesmo não 

deixam de ser considerados neste estudo como migrantes, visto que houve deslocamento de moradia entre países 

distintos no decorrer de suas vidas.  
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contato com o Brasil algo novo, elas estavam inseridas em um macro contexto social nacional 

diferente antes de virem para o país.  

 Desta maneira, Camilleri (1990, apud DENOUX, 2008) classifica as estratégias de 

enfrentamento aos conflitos identitários em três grandes grupos, sendo estas: a) a da coerência 

simples, na qual o sujeito consegue passar de um sistema ao outro segundo a demanda das 

situações e dos interlocutores, visando assim ou conservar uma unidade identitária em 

decorrência de uma inadaptação ao novo contexto, ou se adaptar a todo custo à cultura de 

acolhimento. Sendo assim, o indivíduo passa a dar prioridade à evocação a um sistema cultural, 

deixando assim “de lado” o sistema cultural do outro grupo; b) na estratégia que revela uma 

coerência complexa o sujeito constrói uma formação inicial original a partir de elementos 

provenientes dos dois modelos culturais, visando haver assim uma adaptação e um equilíbrio. 

Esta pode ser dividida em dois subgrupos, sendo o primeiro o no qual o indivíduo põe em 

evidência uma lógica subjetiva (e não racional) que permite resolver a contradição para si, mas 

não em si, reinterpretando as prescrições tradicionais de acordo com os seus interesses, visando 

assim maximizar as vantagens que possa tirar da situação de entre-culturas. No segundo subgrupo 

o sujeito busca articulações lógicas entre os elementos novos e as estruturas antigas, havendo 

assim adaptações e negociações menos passionais e mais racionais; c) Por último, têm-se as 

estratégias de moderação de conflito, visando assim diminuir os conflitos gerados. Ocorre, 

porém, que muitas vezes há dificuldade de adaptação ao país de acolhimento, passando o 

indivíduo a desenvolver sentimentos de auto-culpabilização pelas dificuldades encontradas. 

Evita-se através desta situação contanto tanto com o sistema cultural do país de acolhida, como 

também com o de país de origem. É através dessa dificuldade em conjunto com as técnicas de 

enfrentamento desenvolvidas pelo sujeito que muitas vezes estes caem doentes, buscando refúgio 

em válvulas de escape tais como álcool, toxicodependência, entre outros vícios (AMIN, 2012; 

DENOUX, 2008; PACHECO, 2000).    

 Berry (1997), ao se referir às estratégias de aculturação e adaptação, levanta a questão 

sobre o que acontece com os indivíduos que se desenvolveram em apenas um contexto cultural e 

se deslocam a um novo contexto. Segundo o autor, sendo a cultura um poderoso modelador do 

comportamento, haveria três possibilidades que caberiam ao indivíduo que se encontra nessa 

situação, sendo estas: a) o indivíduo continuaria se comportando como o fazia no antigo contexto; 

b) ele mudaria o seu repertório comportamental a fim de melhor se enquadrar no novo cenário; 
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ou c) desenvolveria um padrão complexo de continuidade e –paralelamente– mudanças em suas 

relações com a nova sociedade. O autor defende que para a psicologia intercultural, esta é a 

resposta mais saudável que o indivíduo pode dar à situação, tendendo assim ao equilíbrio.  

 Isto posto, servirão estas reflexões como base para compreender como ocorrem as 

estratégias de enfrentamento aos conflitos identitários nos seis participantes deste estudo.  Para 

fins de ilustração, será colocado abaixo o quadro adaptado para o português da tipologia das 

estratégias identitárias segundo Camilleri, reportadas por Dasen e Ogay (2000, p. 58, apud 

AMIN, 2012, p. 105, tradução do autor). O quadro original, disponibilizado em língua francesa, 

encontra-se nos anexos. 

 

Quadro 1 – Tipologia das estratégias identitárias segundo Camilleri 
ESTRATÉGIAS PARA REESTABELECER UMA UNIDADE DE SENTIDO (COERÊNCIA ENTRE A 

FUNÇÃO ONTOLÓGICA E A FUNÇÃO PRAGMÁTICA) 

Coerência Simples: 

Resolução da contradição 

através da supressão de um 

de seus termos 

Supervalorização da função ontológica: 

Investimento mais ou menos exclusivo no sistema de origem (fundamentalismo, 

conservadorismo total). 

Valorização dominante da função pragmática mais conservação de um mínimo 

ontológico: 

Alternância conjuntural dos códigos (oportunista limitado). 

Supervalorização da função pragmática: 

Investimento mais ou menos exclusivo no sistema de acolhida, primazia da vontade 

de adaptação (oportunista completo) 

Coerência Complexa: 

Leva em conta todos os 

elementos em oposição 

Bricolages identitárias: 

Resolução da contradição por si mesmo e não em si, lógica efetiva e não racional. 

Lógica racional: 

Reaproximação, dissociação, articulação orgânica dos contrastes, suspensão da 

aplicação do valor, valorização da mente à custa da carta. 

Estratégias de moderação 

dos conflitos 

Estratégias problemáticas não permitem evitar o conflito: 

Ponderação diferencial dos valores em oposição, limitação do elemento percebido 

como penível, alternância sistematizada dos códigos. 

 

 1.6 A IDENTIDADE A PARTIR DE ALGUMAS PERSPECTIVAS DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS  

 O conceito de identidade é um tema que vem ganhando cada vez mais notoriedade no 

mundo contemporâneo. Escuta-se falar constantemente em crise de identidade, dupla identidade, 

identidade confusa, documento de identidade, e outros vários termos que fazem menção à palavra 

a qual, inclusive, encontra-se presente no título desta dissertação. Em termos semânticos, de 

acordo com o dicionário Houaiss (2009, p. 1043), dentre as suas quatro definições que consta 

sobre “Identidade”, umas delas é “conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma 
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coisa e por meio das quais é possível individualizá-la.”. Além de compreender a definição 

semântica da palavra, este estudo se propõe a entender a questão da construção da identidade com 

um enfoque maior na interação do sujeito com a sociedade. Para isso avaliou-se interessante 

primeiramente haver uma compreensão global da palavra “identidade”. 

 Antes mesmo de começar a discutir sobre identidade, é interessante saber a partir de que 

perspectiva está se falando. A qual sujeito está se referindo? Hall (2006) afirma que existem três 

concepções diferentes de identidade, sendo elas a do a) sujeito do iluminismo; b) sujeito 

sociológico; e c) sujeito pós-moderno. O primeiro, o sujeito do iluminismo, se baseava na 

concepção de um indivíduo, cujo centro consistia num núcleo interior, o qual surgia com o 

nascimento do sujeito, se desenvolvendo ao longo da existência do indivíduo, permanecendo este, 

contudo, essencialmente o mesmo. Isto implica em dizer que a pessoa permanecia a mesma 

praticamente do início ao fim da vida. Já a noção do sujeito sociológico vê o sujeito como tendo o 

seu núcleo interior formado a partir da relação com as outras pessoas importantes para ele. Sendo 

assim, a identidade é formada a partir da interação entre o individuo e a sociedade, não tendo 

assim o seu núcleo interior autonomia e autossuficiência, como acontece na noção do sujeito do 

iluminismo. Por último, o autor explana que o sujeito pós-moderno, que outrora teve uma 

identidade unificada e estável, hoje se encontra composto por várias identidades, podendo estas 

ser contraditórias ou não-resolvidas. Desta maneira, o sujeito pós-moderno deixa de ter uma 

identidade fixa e permanente, a qual é definida historicamente.  

 Mas o que se entende por identidade a partir de uma perspectiva das “ciências humanas”? 

O conceito de identidade não é passível de uma definição concreta e delimitada. A própria 

identidade não seria algo estático, mas sim um processo em constante transformação. Em relação 

à identidade é possível encontrar o seguinte: 

 

Falamos «desta» identidade e não «dessa» identidade. Sabemos pela nossa 

própria experiência diária que aquilo a que chamamos «Eu» não é igual em 

todas as situações; que mudamos de um dia para o outro. Ainda assim há alguma 
coisa que reconhecemos em nós mesmos e nos demais, o que chamamos «Eu», 

«Tu» e «eles». Em outras palavras, nos modificamos constantemente, porém 

esta ilusão instável é precisamente aquilo que vemos como real e concreto em 
nós mesmos e nos outros. E esta visão é um processo tanto psicológico quanto 
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social. A identidade é um enigma que, pela sua própria natureza, rejeita uma 

definição concreta. (BRAH, 2011, p. 44, tradução do autor)
5
 

 

  

 Assim sendo, entende-se que a identidade está sempre sendo reformulada, reavaliada e 

analisada, não sendo um processo sólido e estático. A depender do momento de vida do sujeito, 

bem como das interações sociais do mesmo, as identidades vão mudando. Isto não significa, 

contudo, que estas sejam totalmente flexíveis. Nem totalmente uma coisa nem totalmente a outra. 

Existem essências individuais que permitem o reconhecimento de cada pessoa, 

independentemente dos fatores externos. Pode-se confirmar essa ideia através de Tap (1979, apud 

Santos, 1998), que propõe que a identidade é um sistema articulado de múltiplas dimensões, 

sendo elas as seguintes: continuidade, a coerência, a positividade, a diferenciação interna, a 

diferenciação externa, a afirmação de si e a originalidade. Sendo assim, os aspectos da 

continuidade e da coerência são os que limitariam um pouco uma total flexibilidade. Andrade 

(1998) afirma, complementarmente, que a identidade não pode ser entendida como uma 

substância, como algo dado e imutável, mas sim como um processo identitário e de 

personalização, construído de forma dinâmica e dialética, nunca estático e definitivo, mas 

provisório.  

 Conforme expõe Brah (2011), as pessoas mudam constantemente, porém essa ilusão 

instável é justamente o que se vê como real e concreto dentro de si mesmo e nas demais pessoas. 

Talvez seja difícil dar uma definição clara, direta e precisa do que seja a identidade, e talvez nem 

caiba mesmo aqui defini-la, mas será tratado entendê-la no decorrer do presente capítulo através 

de discussões de seus processos. Temple e Denoux (2008) trazem que a função ontológica da 

identidade consiste em um remanejamento permanente das diferenças e dos contrastes em uma 

unidade estrutural que permite ao sujeito o sentimento de não ser contraditório, e que o mantém 

em estado de reconhecimento de si mesmo. Compreende-se a partir destas colocações que a 

                                                             
5
 [Hablamos de «esta» identidad y de «esa» identidad. Sabemos por nuestra experiencia diaria que lo que llamamos 

«Yo» no es lo mismo en todas las situaciones; que cambiamos de un día para otro. Y aún así hay algo que 

reconocemos en nosotros mismos y en los demás, a lo que llamamos «Yo», «tú» y «ellos». En otras palabras, 

cambiamos constantemente, pero esta ilusión inestable es precisamente lo que vemos como real y concreto en 

nosotros y en los demás. Y esta visión es un proceso tanto psicológico como social. La identidad es un enigma que, 

por su propia naturaleza, rechaza una definición concreta.]  
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identidade é entendida como uma espécie de “marca única” de cada pessoa, que ressalta a sua 

essência, por mais que esta seja constantemente lapidada. Sobre isto traz-se a seguinte citação:   

 

A identidade não existe senão contextualizada, como um processo de construção 

e pressupõe o reconhecimento da alteridade para a sua afirmação. Um contexto 

que define algo em relação ao qual eu, por contraste, consigo definir quem sou. 
Sendo assim, é sempre um conceito relacional, contrastivo, resultado de um 

processo de negociação, com uma dimensão política sem a qual é impossível 

entende-lo. (DANTAS et al., 2010, p. 47) 

  

 Para entender melhor essa citação, avalia-se interessante citar um caso específico. 

Zygmunt Bauman (2005) começa a sua obra “Identidade” falando de um episódio de sua história 

de vida, no qual quando ele recebeu o título de doutor honoris causa em uma universidade de 

Praga, na República Tcheca. Seguindo um antigo costume da universidade, pediram-lhe que ele 

escolhesse entre os hinos da Grã-Bretanha (país no qual ele estava radicado) e o da Polônia (seu 

país de nascimento) para que fosse executado quando chegasse a sua vez de receber a honraria. O 

autor relata que esse foi um momento bastante difícil para ele, pois na Grã-Bretanha ele estava na 

condição de refugiado estrangeiro, vindo de um país estranho (Polônia). Ao mesmo tempo, não 

tinha mais vínculo com a Polônia, pois por questões políticas e ideológicas o haviam expulsado 

do país e tirado a cidadania polonesa enquanto atuava como professor em uma universidade da 

capital do país. Foi, então, com a ajuda de sua companheira que Bauman optou por que fosse 

executado o hino da Europa, pois era o que melhor o representava naquele momento, visto que no 

continente europeu ele havia nascido e estava radicado no momento, “pensando e sentindo como 

um europeu”, segundo suas palavras (BAUMAN, 2005, p. 16).  

 Ainda fazendo relação com o caso acima, Bauman coloca que até o ano de 1968, quando à 

época tinha um pouco mais de quarenta anos de idade e foi expulso de seu próprio país, ele 

mesmo não havia dado muita atenção à questão de sua identidade, pois até aquele episódio não 

tinha sido nunca questionada. Segundo Mercer (1990, p. 43 apud HALL, 2006, p. 9), “a 

identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como 

fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza.”. Bauman afirma, 

ainda, que desde 1968, quando se viu obrigado a sair do que ele chama de seu “habitat natural”, 

não haveria mais nenhum outro lugar no qual o considerassem ajustado, passando a ficar sempre 

–em diferentes escalas- “deslocado” (Bauman, 2005).  
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 É justamente com a saída da “zona de conforto” e no contato com o diferente que as 

subjetividades individuais passam a ser percebidas. Segundo Bauman (2005, p. 26), “A idéia de 

“identidade” nasceu da crise do pertencimento”. Sendo assim, defende ele, o anseio por 

identidade vem do desejo de segurança. O ato de pertencer a um grupo reduziria a ansiedade 

provocada pelo desamparo gerado pelo, segundo suas palavras, “nem-um-nem-outro”. É 

principalmente com o advento do período pós-moderno que essas questões passam a ser mais 

postas em cheque. O conflito gerado entre o que deve ser e o que é de fato ela serve de mola 

propulsora para despertar esses questionamentos. É –como o autor aporta– com a pós-

modernidade que as fronteiras entre as definições de espaços (as “fronteiras”, sejam “reais” ou 

“virtuais”, tais como delimitação geográfica de território ou papeis sociais desempenhados pelas 

pessoas, por exemplo) tornam-se menos rígidas. Destarte, avalia-se relevante trazer a seguinte 

citação:  

 

O afastamento das singularidades de “classe” ou “gênero” como categorias 
conceituais e organizacionais básicas resultou em uma consciência das posições 

do sujeito – de raça, gênero, geração, local institucional, localidade geopolítica, 

orientação sexual – que habitam qualquer pretensão à identidade no mundo 
moderno. 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 ideia de sociedade. (BHABHA, 1998, p. 19-20) 

 

 Através de seus trabalhos no campo da Antropologia, Oliveira (1976, p. 1) aporta com a 

ideia de que “Um dos fenômenos mais comuns no mundo moderno talvez seja o contato 

interétnico, entendendo-se como tal as relações que têm lugar entre indivíduos e grupos de 

diferentes procedências "nacionais", "raciais" ou "Culturais".”. A globalização tem possibilitado a 

permeabilidade dessas fronteiras das quais foi referido anteriormente. Bauman (1999) a chama de 

a “nova desordem mundial”, visto que é através dela que os assuntos mundiais passam a ter a 

ausência de um centro ou de uma administração. Ainda em concordância com Bauman (2005, p. 

33) “no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as 

identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam.”. O autor 
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explica que uma identidade fixa serve como uma espécie de fardo, o que limita a liberdade de 

escolhas do indivíduo. Conforme o seguinte aporte,  

 

Falamos em modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida como 

conceitos que pretendem dar conta da plasticidade da dinâmica social, dos 

valores e suas inversões, dos comportamentos, da subversão de regras. É nessa 
esteira extremamente gelatinosa que a identidade ou as múltiplas identidades são 

produzidas, reconstruídas e exibidas. (FILHO, 2007, p. 154) 

 

 Completando a citação acima, avalia-se importante ressaltar que ora se situa no decorrer 

desta dissertação o indivíduo dentro de um contexto pós-moderno, ora fala-se aqui de 

modernidade, a depender do autor referenciado. Oliveira (2006, p. 65), fazendo eco às palavras 

de Habermas (s/d) ressalta que “a modernidade ainda não se esgotou para começarmos a levar 

muito a sério essa pós-modernidade.”. Sendo assim, não será delimitado aqui se se trata de um 

sujeito inserido num contexto moderno ou pós-moderno, mas sim num espaço de transição, onde 

a globalização e o questionamento das fronteiras decorrentes dela passam a permear as 

identidades do indivíduo.    

 Nicolaci-da-Costa (2004) relata que o mundo vem passando por constantes 

transformações, principalmente no período que se segue à Segunda Guerra Mundial, causando 

assim mudanças na dinâmica da nova organização social. Segundo a autora, os diferentes autores, 

a depender de seus posicionamentos no mundo e formação intelectual, nomeiam esse mesmo 

conjunto de transformações de formas diferentes. O que é pouco questionado, por outro lado, são 

as mudanças na dinâmica da sociedade que são observadas, tais como a globalização, a 

mobilidade, a flexibilidade, a fluidez, a relativização, a fragmentação, as rupturas de fronteiras e 

barreiras, as fusões, a descentralização, entre outros vários aspectos. Entende-se, pois, que 

existem diferenças sim entre concepções de mundo moderno ou pós-moderno, não sendo, 

contudo, essa discussão aprofundada aqui.  

 O questionamento das identidades passa a ficar mais visível a partir do momento em que 

elas mesmas deixam de ser fixas e visivelmente demarcadas, como talvez o tenham sido em 

tempos anteriores.   

 

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de 
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identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 7) 

 

 Embora possa parecer um pouco contraditório, é importante defender aqui que, apesar de 

ter sido discutido há pouco que as definições de fronteiras estão cada vez mais flexíveis, isso não 

implica em dizer que elas tenham deixado de existir. Exemplos claros disso são episódios 

recentes ocorridos no Brasil, durante as últimas eleições presidenciais de outubro de 2014, na 

qual após a eleição de determinada candidata começaram a haver trocas de insultos entre os 

eleitores de regiões diferentes do país, passando a serem defendidas e evocadas ideias 

separatistas. A nível internacional, outros casos nos quais é possível constatar o interesse em 

reforçar fronteiras são o do plebiscito realizado em setembro de 2014
6
 pela Escócia para se tornar 

independente do Reino Unido, bem como os conflitos internos existentes nas regiões entre a 

Ucrânia e a Rússia e a Síria e o Iraque
7
. Anderson (1993) explica que muitas “nações antigas”, as 

quais se supunham plenamente consolidadas, se veem desafiadas por “sub” nacionalismos dentro 

de suas fronteiras, isto é, nacionalismos que aguardam se livrar do prefixo “sub” algum dia. De 

acordo com Augé (2010, p. 25), “As fronteiras não se desfazem jamais, elas se redesenham”. 

Assim, pois, não se fala aqui que o mundo caminha para uma homogeneidade total, na qual as 

fronteiras deixam de existir, mas o que se coloca é que com a globalização os questionamentos 

começam a surgir com maior intensidade. Talvez quando as fronteiras eram mais delimitadas, o 

“diferente” fosse menos perceptível e, à medida que essas divisões foram se tornando mais 

tênues, o “diferente” passa a parecer mais “ameaçador”. Segundo Carvalho (2006, p. 52), através 

de seus estudos sobre as teorias de contatos interétnicos, “Na situação de fronteira, as identidades 

reafirmam-se, transformam-se, metamorfoseiam-se, reproduzem-se. As identidades desdobram-se 

em termos étnicos, regionais e nacionais”. Tal definição leva a refletir que é na situação de 

fronteira, -entendida aqui não como demarcações físicas de território apenas, mas também no 

contato com o diferente- que as identidades são mais percebidas.  

 Tendo falado já um pouco anteriormente de cultura e identidade, torna-se interessante 

compreender a identidade cultural. Sobre esta, é possível deparar-se com a seguinte afirmativa: 

                                                             
6 http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2014/09/entenda-o-plebiscito-sobre-independencia-

da-escocia.html 
7
 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/160858-onda-separatista.shtml 
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Uma identidade cultural nasce, desenvolve-se, forma-se num meio cultural. Esse 
meio é uma atmosfera. Nele se respira a vida cultural de uma comunidade. 

Assim, cuidar da atmosfera – sua composição ou natureza – é cuidar da 

identidade; e alterar a atmosfera, de forma voluntarista e artificial, de forma 
exterior à atmosfera, é alterar a identidade, porque é alterar o ar que a 

comunidade respira. (PATRÍCIO, 2011, p. 98) 

  

 Pensando em um contexto mais da Psicologia, local do qual se encontra contextualizado o 

presente estudo, Arnett (2002) afirma que a contribuição da psicologia para o entendimento da 

globalização e seus efeitos na vida das pessoas tem sido majoritariamente indireta, havendo 

poucas teorias psicológicas e pesquisas sobre aculturação, identidade e outros tópicos implicados 

nos efeitos da globalização. É através dessa constatação que o autor discute as influências da 

globalização no funcionamento psicológico. Para Arnett (2002), a consequência psicológica 

central da globalização resulta em transformações de identidades, isto é, na forma como as 

pessoas pensam sobre si mesmo em relação ao meio social. Desta maneira ele destaca que um dos 

aspectos da identidade relacionados à globalização é o de que a maioria das pessoas no mundo 

passa a desenvolver uma identidade bicultural, enquanto parte de sua identidade está enraizada 

em sua cultura local, ao passo que a outra parte decorre da sua relação com a cultura global. 

Embora o prefixo “bi” passe uma ideia de restrição, isto é, cultura global adicionada à cultura 

local, entende-se que o autor se refere à primeira como sendo uma cultura já híbrida, fruto de uma 

miscelânea de várias outras culturas. É importante frisar que não se fala aqui de uma dupla 

identidade, entendida como a soma de duas identidades, mas sim uma nova identidade que vai 

surgindo.  

 Faz-se necessário reforçar a explicação de que está se partindo aqui da concepção de que 

as identidades não são nem rígidas, nem fixas, mas encontram-se sempre em constantes 

transformações. De acordo com Berlatto (2009, p. 143), “é no interior das trocas sociais que a 

identidade se constrói e se reconstrói constantemente.”. É interessante ressaltar também que o 

pertencimento a um grupo não anula o indivíduo a que pertença a outros grupos. É justamente 

através da consideração desses processos que podem ser compreendidas as dinâmicas identitárias 

(CABECINHAS, 2006).  

 É nesse ponto que outros autores discorrem numa linha de raciocínio similar, conforme 

exposto a seguir:  
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...as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. São 
resultados sempre transitórios e fugazes de processos de identificação. Mesmo 

as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, homem, país 

africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações de 
sentido, jogos de polissêmia, choques de temporalidade sem constante processo 

de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de 

configurações hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 

identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. (SANTOS, 1993, p. 
31) 

  

 Percebe-se, pois, desta maneira, que as identidades não são rígidas. Elas podem, sim, 

serem pré-estabelecidas, através dos estereótipos, porém isso não é garantia alguma de que sejam 

“seguidas” pelos indivíduos aos quais são atribuídas. Com certa frequência determinadas 

características são impostas às pessoas em decorrência do papel social que esta venha a ocupar na 

sociedade, como –a título de exemplo– quando se sabe que um bebê do sexo masculino está para 

nascer e lhe são depositadas determinadas expectativas às quais este deveria atender por 

“pertencer” a determinado grupo (gênero masculino). Isto não significa dizer, entretanto, que o 

que se espera de determinados sujeitos por estarem inseridos em alguns grupos sociais vá ser 

necessariamente atendido, tal como se fosse um sistema tradicional de castas indiano, no qual o 

indivíduo nasce em determinado estrato, sem do mesmo poder sair. Sobre a  flexibilidade das 

identidades encontra-se a seguinte ideia: 

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio individuo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter 

firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para 

a “identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter uma identidade” não vai 
ocorrer às pessoas enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, 

uma condição sem alternativa. (BAUMAN, 2005, p. 17) 

  

 As identidades são construídas de forma singular para cada sujeito, fundamentadas nas 

experiências e nos cursos das histórias individuais. Berger e Luckmann (2004, p. 230) afirmam 

que “A identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade”. 

Seria, então, a identidade um processo proveniente dessa interação entre as questões subjetivas do 

individuo e as do meio externo. Os autores ainda completam que “As estruturas sociais históricas 

particulares engendram tipos de identidade, que são conhecíveis em casos individuais.” 
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(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 229). Sendo assim, a identidade é reconhecida enquanto um 

processo único, o qual dificilmente será o mesmo entre diferentes indivíduos, pois cada ser conta 

com um histórico social diferente. De acordo com Moore (2000, p. 16), “Cada indivíduo tem uma 

história pessoal, e é na interseção dessa história com situações, discursos e identidades coletivas 

que reside a relação problemática entre estrutura e práxis, e entre o social e o indivíduo.”. Ainda, 

conforme Torres e Camino (2013, p. 536) explanam, “segundo Tajfel (1972), o processo de 

identidade social não ocorre no vazio social, mas em determinado contexto histórico onde os 

diversos grupos mantêm relações concretas entre si, relações que são igualmente mediadas pelos 

processos de identidade social”.   

 

1.7 AS IDENTIDADES E SUAS RELAÇÕES COM A NACIONALIDADE 

 Sobre as identidades culturais nacionais, no livro “A identidade cultural na pós-

modernidade” Hall (2006) aporta com a ideia de que as culturas nacionais nas quais as pessoas 

nascem são, no mundo moderno, uma das principais fontes de identidade cultural. Anderson 

(1993) explica que a ideia de nacionalismo é algo que vem sendo posto em evidência 

principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde toda revolução triunfante foi se 

definindo em termos nacionais (p.e. a República Popular da China, República Socialista do 

Vietnã, etc.), se arraigando firmemente em um espaço territorial e social herdado do passado pré-

revolucionário. Destarte, foi sendo fortalecido a partir daí uma ideia mais estruturada de nação e, 

consequentemente, nacionalismo. Este mesmo autor propõe a definição de nação como sendo 

uma comunidade política imaginada enquanto inerentemente limitada e soberana. Para melhor 

entender essa acepção, destrinchando-a, segundo Anderson trata-se de uma comunidade, pois a 

nação é concebida como um companheirismo profundo, isto é, uma fraternidade, onde os seus 

membros têm interesses comuns; imaginada, visto que por menor que uma nação seja, seus 

membros nunca conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem sequer saberão da existência 

uns dos outros, embora tenham em suas mentes a imagem de sua comunhão; limitada, pelo fato 

de que, por maior que sejam, terem fronteiras que delimitam a sua abrangência; e soberana, já 

que existe o anseio de liberdade. Através de uma perspectiva similar Velho (1987, p. 125) explica 

que “O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa que estejam mais 

próximos do que se fossem de sociedades diferentes, porém aproximados por preferências, 
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gostos, idiossincrasias”. Hall (2006) defende que as identidades nacionais são formadas e 

transformadas no interior da representação, não sendo coisas com as quais o ser humano nasce, 

ou seja, não seria algo “inato”, mas sim algo construído. Surgida no período pós Segunda Guerra 

Mundial, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) define no seu 15º artigo 

que “Todo o indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade”, o que reforça a ideia anteriormente 

trazida de que no mundo moderno a questão da nacionalidade passa a ocupar uma posição de 

central importância dentro do contexto social. Ainda, de acordo com Hall (2006, p. 49) “As 

pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da idéia da nação tal 

como representada em sua cultura nacional.”. Vale aqui fazer menção à seguinte afirmação: 

 

Os trabalhos de Gellner, Anderson e Hobsbawm, ao tratar da constituição das 

identidades nacionais, têm como certo que o Estado-nação — que surge como 
novidade em várias regiões do mundo inteiro a partir das duas Grandes 

Revoluções, a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa (vale 

mencionar também a importância da independência dos Estados Unidos) — não 
contava, quando apareceu na face da Terra, com os sentimentos de 

pertencimento à nação, não contava com os sentimentos de nacionalidade ou 

“patriotismo” que são típicos da contemporaneidade. (CARVALHO, 2006, p 53) 

 

 De acordo com Frazão (2006), existem duas abordagens para o conceito de nacionalidade, 

sendo um deles sociológico e o outro jurídico. O conceito sociológico de nacionalidade estaria 

mais relacionado ao conceito de nação visto há pouco. Sendo assim, “nacionais seriam "todos 

quantos nascem num certo ambiente cultural feito de tradições e costumes, geralmente expresso 

numa língua comum, atualizado num idêntico conceito de vida e dinamizado pelas mesmas 

aspirações de futuro e os mesmos ideais coletivos"” (FRAZÃO, 2006, p. 2). Segundo a autora, 

para o sentido jurídico o conceito de nação perde lugar para a ideia de Estado, o qual pode estar 

composto de diversas nações sem, necessariamente, descaracterizar a sua nacionalidade, sendo 

esta o vínculo político que relacionaria um indivíduo a determinado Estado. 

 Em complemento ao parágrafo anterior, se por um lado existe o conceito de nação vista 

como uma comunidade política imaginada enquanto inerentemente limitada e soberana, Santos 

(2007) explica que além desse conceito liberal, -o qual faz referência à coincidência entre nação e 

Estado, isto é, a nação como a concentração de indivíduos que pertencem ao espaço geopolítico 

do Estado, dando assim o nome “Estado-nação” aos Estados modernos-; existe um outro conceito 

comunitário não liberal de nação, o qual não acarreta consigo necessariamente a ideia de Estado 
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como ente único. Seria esta a imagem de um estado plurinacional, isto é, uma comunidade 

nacional no qual diferentes povos coabitam. Este última é um paradigma de estado que começa a 

ser discutido e aceito em diversas regiões do planeta como, por exemplo, na Bélgica, na Bolívia, 

no Canadá, no Equador, na Índia, e na Suíça. (COUTINHO, 2011; SANTOS, 2007).  

 Patrício (2011) traz de forma interessante o questionamento de como sentirá a identidade 

cultural um compatriota seu radicado no exterior. O autor português deixa evidente a 

consideração do fator tempo de viver alhures na influência desse sentimento. Sobre isto o autor 

afirma que: 

 

Mas «sentirá» é um termo equívoco. Porque há o sentir da mera sensação, que é 
o da sensorialidade, há o sentir da sensibilidade (psicológica, moral, política, 

ética, estética) e há o sentir do sentimento. Cremos nós que a identidade cultural 

se sente em todas estas esferas (ou planos, ou modos). (PATRÍCIO, 2011, p. 97) 

 

 Sendo assim, pode-se aqui fazer um paralelo com o pensamento trazido por Pollak (1992), 

que propõem que a questão da identidade está também relacionada ao aspecto da memória. O 

autor relata que a memória tanto é um processo individual quanto - principalmente - coletivo, em 

especial quando relacionada ao aspecto da identidade cultural. Dada a condição de a memória ser 

uma construção coletiva, ela torna-se flexível, sendo submetida a mudanças e transformações à 

medida que o contexto social também vai sofrendo adaptações. Como o explica o referido autor, 

a identidade social do sujeito é constituída de experiências ditas “particulares”, junto com os 

acontecimentos vividos pela coletividade à qual o mesmo se sente pertencer. É importante 

ressaltar que não existe um marco divisório entre memória individual e memória coletiva, pois 

ambas estão profundamente interligadas. Ainda sobre o aspecto da memória encontra-se que  

 

o processo de recordar é social, visto que é necessário que haja dicas de contexto 

que evoquem as recordações; os pontos de referência que cada indivíduo utiliza 

para codificar, armazenar e recuperar informação são definidos socialmente; e a 
memória individual não poderia funcionar sem conceitos, ideias, imagens e 

representações que são socialmente construídos e partilhados. Ou seja, a 

memória de cada indivíduo é social no seu conteúdo (factos, personagens, etc.) e 

no seu processo (codificação, armazenamento e recuperação). (CABECINHAS 
et al., 2006, p. 4) 

 

 Dessa maneira, avalia-se como a identidade cultural de pessoas que transitam entre dois 

países, sendo assim influenciadas por mais de um contexto social nacional, pode tender a ser 
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diferente da identidade cultural de pessoas que circulam em apenas um contexto, visto que o 

meio social influencia a sua construção. Segundo Bhabha (1998, p.76), “a questão da 

identificação nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, nunca uma profecia auto-

cumpridora - é sempre a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao 

assumir aquela imagem”. 

 Esses pensamentos apoiam o que foi anteriormente exposto; isto é, a cultura preexiste no 

meio antes mesmo da inserção do indivíduo à sociedade. Ao se dizer isso não se parte do 

pressuposto, porém, de que a relação cultura-sujeito será apenas unidirecional, mas sim que há 

múltiplas influências e que por isso a pessoa tanto é influenciada pelo meio, quanto também o 

influencia, sendo a identificação um processo em constante transformação.  

 No livro “A Construção Social da Realidade” Berger e Luckmann (2002) trazem a ideia 

de que quando o indivíduo vem ao mundo, existem múltiplas realidades na vida cotidiana 

havendo uma, no entanto, que é apresentada a ele como sendo a realidade por excelência, visto 

que esta se encontra previamente objetivada, isto é, ordenada e instituída no meio social. A 

interiorização dessa realidade dá-se, pois, através da socialização primária. Este processo é o que 

insere o indivíduo à sociedade, visto que o mesmo não nasce membro da sociedade, mas sim com 

predisposição para a sociabilidade. De acordo com os autores supracitados, a socialização 

primária é elaborada através do contato com os outros significativos -pessoas responsáveis pelos 

seus cuidados básicos nos primeiros anos de vida-, tendo assim um aspecto fortemente 

cognoscitiva, envolvendo alto grau de emoção. Seria esta primeira socialização a que tende a dar 

significância à realidade vivida pelo sujeito ao longo de sua existência. Este processo, 

evidentemente, não é inflexível. Pelo contrário. Ele é modificado em escalas diferentes entre a 

subjetividade da experiência de vida de cada pessoa. Essa modificação costuma ocorrer em 

escalas moderadas, sendo difícil haver um rompimento brusco com a realidade internalizada na 

socialização primária. Berger e Luckmann (2002) ratificam essa ideia afirmando que:  

 

Não sendo a socialização jamais completa e estando os conteúdos que interioriza 
continuamente ameaçados em sua realidade subjetiva, toda sociedade é viável de 

criar procedimentos de conservação da realidade para salvaguardar um certo 

grau de simetria entre a realidade objetiva e subjetiva. (BERGER; 

LUCKMANN, 2002, p. 195).  
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 Augé (1994) aporta à literatura científica que todo indivíduo vai se relacionando com 

diversas coletividades no transcurso de sua vida. É através desse contato com as outras pessoas 

que vai se definindo sua identidade de classe, isto é, seu pertencimento a determinado grupo 

social, seja este uma fraternidade, um grupo etário ou uma nação, a título de exemplo. O autor 

descreve ainda que todo indivíduo singular se define através de suas relações simbólicas e 

estabelecidas com outros indivíduos, pertencentes ou não da mesma coletividade que ele. É por 

meio dessas relações que o sujeito passa a identificar aspectos da subjetividade como sendo suas, 

ou externos a ele.   

 Com base em um seminário sobre noção de identidade no qual Lévi-Strauss argumenta 

que a identidade é uma entidade abstrata e sem existência real, porém indispensável como ponto 

de referência, Ortiz (2006) complementa que tanto a identidade nacional como a memória 

nacional são elementos que derivam de uma construção de segunda ordem. Segundo o autor, 

“Memória nacional e identidade são construções de segunda ordem que dissolvem a 

heterogeneidade da cultura popular na univocidade do discurso ideológico” (ORTIZ, 2006, p. 

183). Percebe-se, desta forma, que as identidades e as memórias nacionais estão vinculadas a 

grupos sociais, visando atender aos interesses destes. 

 O tema, porém, da identidade nacional de uma pessoa, torna-se mais complexo quando a 

mesma é resultante da influência de duas culturas nacionais distintas, podendo ou não a pessoa 

ter dupla nacionalidade. De acordo com Kristeva (1994, p. 100), 

  

o estrangeiro se define principalmente segundo dois regimes jurídicos: jus solis e 

jus sanguinis, o direito segundo a terra e o direito segundo o sangue. 

Consideraremos, portanto, como sendo do mesmo grupo aqueles que nasceram 
no mesmo solo (esse regime perdura no direito dos Estados Unidos, que confere 

a nacionalidade americana a toda criança nascida em solo americano); ou, então, 

às crianças nascidas de pais nativos (aqui, a patrilinearidade ou a 
matrilinearidade disputam entre si a primazia, segundo as civilizações, para 

conferir o direito da cidadania). Com a formação dos Estados-nações, chegamos 

à única definição moderna aceitável e clara da condição de estrangeiro: o 

estrangeiro é aquele que não pertence à nação em que estamos, aquele que não 
tem a mesma nacionalidade.  

 

 Segundo Mead (1934, apud AMÂNCIO, 1993, p. 291) “o eu emerge da interacção entre 

um elemento-sujeito criativo da ordem psico-fisiológica e um elemento-objecto que constitui a 

internalização das atitudes dos outros e, se traduz, nas interacções sociais, pela capacidade de 
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assumir a posição do outro.”. Fazendo complemento a essa ideia, Augé (1994) explica que todo 

indivíduo singular se define através de suas relações simbólicas e instituídas com um certo 

número de outros indivíduos, pertencentes ou não à sua mesma coletividade. É através desse 

contato com o Outro que as identificações vão se definindo. É por meio dos processos sociais a 

identidade vai sendo formada, mantida, modificada ou remodelada pelas relações sociais, após 

cristalizadas (BERGER; LUCKMANN, 2004). Não é, pois, conforme dito anteriormente, algo 

sólido e definitivo, mas sim um processo em constante transformação decorrente da interação do 

indivíduo com o ambiente.  

 

1.8 O SUJEITO E A SUA INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE  

Segundo Brah (2006, p. 337), o etnicismo “define a experiência de grupos racializados 

principalmente em termos “culturais”: isto é, postula “diferença étnica” como modalidade 

principal em torno da qual a vida social é constituída e experimentada”.  

Por outro lado, não se pode negar a importância de reconhecer grupos enquanto tais, pois 

a cultura é construída no social. Conforme chama a atenção Scott (2005), é preciso, contudo, 

estar atento a quando reconhecer grupos de identidade e de quando ignorá-los. Segundo esta 

autora (2005, p. 13), quando se fala da dicotomia “grupo versus indivíduo”, há um perigo de se 

cair em um modelo de generalização, pois os indivíduos deixam de ser avaliados por suas 

características individuais passando a serem avaliados por características atribuídas a eles 

enquanto membros ligados a um grupo. Pensando, em contrapartida, no que Ingold (1991, p. 365, 

apud SILVA, 2011) traz, tem-se que: 

 

[...] a individualidade não se inscreve mais no self do que no organismo. Mais 

que isso, a pessoa é o self, não no sentido de “privado”, do íntimo, fechado em si 

mesmo, confrontado com o mundo externo, público, da sociedade e de seus 
relacionamentos, mas no sentido de sua posição como um focus de 

agenciamento e experiência dentro de um campo social relacional [...]. 

 

 Entende-se aqui que não se pode pensar, desta forma, em indivíduos como estando 

isolados de fatores externos, restritos dentro dos limites objetivos e subjetivos do organismo, mas 

deve-se sim pensar no sujeito como estando interligado a toda uma rede maior de um grande 

sistema. Isso fica mais claro quando o autor argumenta que “a relação entre organismo e 
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ambiente é uma propriedade emergente do processo de desenvolvimento da evolução, de modo 

que o desenvolvimento do organismo é também o desenvolvimento de um ambiente para o 

organismo.” (INGOLD, 1993, 2006 apud SILVA, 2011, p. 367). 

 Pensando de forma mais detalhada a respeito dessa dicotomia “indivíduo X sociedade” 

que, como dito há pouco, não é tão demarcada assim, ao se fazer uma ligação com o tema do 

presente estudo, percebe-se que Brah (2006, p. 337) traz de forma interessante a ideia de que 

“discursos etnicistas procuram impor noções estereotipadas de “necessidade cultural comum” 

sobre grupos heterogêneos com aspirações e interesses sociais diversos”. É preciso estar atento a 

esse detalhe, pois pode-se cair no erro de estigmatizar um grupo social por conta de alguns 

aspectos isolados de seus membros.  

 De acordo com Zavalloni (1993), na perspectiva ego-ecológica a identidade é vista como 

uma forma de consenso representacional, de um conglomerado afetivo e discursivo, negociado 

em um processo de contínua negociação entre o indivíduo e determinada cultura, dentro de um 

contexto histórico. Mello e Furegato (2011) explicam que através do referencial ego-ecológico 

compreende-se o indivíduo como um participante ativo de seu mundo, negociador de sentidos, e 

não como um receptor passivo. A Teoria ego-ecológica ressalta que as trocas entre pessoa e 

cultura não são mediadas exclusivamente pela linguagem, meios visuais ou ações, mas também, a 

nível inconsciente, por um conglomerado carregado afetivamente de representações, figuras e de 

memórias experienciais, o que é chamado de “background thinking” (Zavalloni, 1993, p. 3).   

 A noção de identidade, segundo Oliveira (1976), contém duas dimensões, sendo elas a 

pessoal (ou individual) e a social (ou coletiva). Segundo o autor, antropólogos e sociólogos têm 

trabalhado a noção de identidade, visando mostrar como a pessoal e a social estão 

interconectadas. Por outro lado, ele afirma que o nível individual é objeto de identificação por 

psicólogos. Essa divisão, contudo, não é tão clara como a primeira vista pode parecer, pois as 

fronteiras entre a identidade individual e coletiva são muito tênues. De acordo com Lipiansky 

(1992, apud SANTOS, 1998), o estudo da identidade foi desenvolvido separadamente em duas 

subáreas da Psicologia. Uma delas seria a da Psicologia Social, a qual desenvolve a noção de 

identidade social. A base da identidade social do sujeito seriam os grupos socioculturais, as 

categorias bio-psicológicas, a assunção de papeis e de status sociais, bem como afiliações 

ideológicas. Já a perspectiva da Psicologia Clínica desenvolve a noção de identidade pessoal. A 

ideia desta identidade seria que existe tomada de consciência do sujeito como sendo um ser 
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individual, singular, dotada de uma certa constância e unicidade. Santos (1998) afirma que ter 

uma identidade significa, ao mesmo tempo, ser uma pessoa única, com uma estrutura peculiar 

(identidade pessoal) e, paralelamente, se igualar aos outros, no que diz respeito ao 

compartilhamento de significados comuns com o grupo (identidade social). Na mesma linha de 

raciocínio, Deschamps e Moliner (2009, p. 14) explicam que “a identidade pode ser concebida 

como um fenômeno subjetivo e dinâmico resultante de uma dupla constatação de semelhanças e 

de diferenças entre si mesmo, os outros e alguns grupos.”.  

 Berger e Luckmann (2004, p. 228) aportam com a ideia de “As sociedades têm histórias 

no curso das quais emergem particulares identidades”, engendrando tipos de identificações dentro 

de um determinado contexto, as quais podem ser reconhecíveis em casos individuais. Reforçando 

essa ideia, para os autores (2004, p. 230) “Os tipos de identidade, por outro lado, são produtos 

sociais tout court¸ elementos relativamente estáveis da realidade social objetiva (sendo o grau de 

estabilidade evidentemente determinado socialmente, por sua vez).”.   

 Amâncio (1993) afirma que para Zavalloni (1972) a ligação entre o psicológico e o 

sociológico que o conceito de identidade estabelece perpassa a representação que os indivíduos 

têm de seus papeis. Segundo a autora, também influenciam a percepção do “eu” as 

representações sobre os grupos aos quais o sujeito pertence, bem como as suas posições sociais. É 

através de Tajfel que surge o conceito de “Identidade Social”, que tanto diz respeito à consciência 

que o indivíduo possui sobre pertencer a determinado grupo social, bem como também à 

significância emocional e avaliativa dessa pertença. (AMÂNCIO, 1993; TORRES; CAMINO, 

2013). 

 De acordo com Deschamps e Moliner (2009, p. 23),  

 

Como as identidades sociais são partilhadas por aqueles que ocupam posições 

semelhantes, que têm pertenças comuns, é exatamente ao polo semelhança que é 
remetida a ideia de identidade social. No entanto, este sentimento de pertença e 

fenômenos de identificação não são possíveis, a não ser em relação a outros 

grupos ou categorias de não pertença. Por conseguinte, a identidade social 
remete ao fato de que o indivíduo se percebe como semelhante aos outros de 

mesma pertença (o nós), mas ele remete também a uma diferença, a uma 

especificidade desse nós em relação aos membros de outros grupos ou categorias 

(o eles). Temos então um duplo movimento que alia semelhança intragrupo e 
diferenciação entre grupos ou categorias. Nessas condições, quanto mais 

identificação om um grupo houvesse, tanto mais diferenciação haveria desse 

grupo com outros grupos e percepção de uma diferença.  

 



45 

 

 
 

 Já sobre no que diz respeito à identidade pessoal, os autores se posicionam da seguinte 

forma: 

 

Quanto aos traços mais pessoais, aos atributos específicos de cada indivíduo, é à 

identidade pessoal que eles remetem e à ideia segundo a qual se vai ter uma 

combinação singular de traços que fazem cada indivíduo ser diferente dos 

outros, portanto, único. A identidade pessoal é pouco definida. No entanto, ela 
indica o reconhecimento que um individuo tem de sua diferença em relação aos 

outros. […] A identidade pessoal é o que torna semelhante a si mesmo e 

diferente dos outros. (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 24). 

 

 Segundo Berlatto (2009, p. 142), “Todo grupo apresenta uma identidade que está em 

conformidade a sua definição social que o situa no conjunto social. Assim, a identidade social é 

ao mesmo tempo inclusão – pois só fazem parte do grupo aqueles que são idênticos sob certo 

ponto de vista – e exclusão – visto que sob o mesmo ponto de vista são diferentes de outros”. 

Ainda, de acordo Torres e Camino (2005), quanto maior o sentimento de pertença a determinado 

grupo, maior será a tendência a se fazer distinção entre o próprio grupo de outros grupos.   

 É, pois, desta forma, a partir do confronto com o diferente que as identidades começam a 

ser questionadas, firmadas e negociadas (BAUMAN, 2005; CARVALHO, 2006; DANTAS, 

2010). Conforme afirmam Cabecinhas et. al (2006, p.2),  

 

A forma como os grupos nacionais representam a história é fundamental na 
construção da sua própria identidade, sendo este um processo comparativo, já 

que a história de cada grupo depende das relações estabelecidas com outros 

grupos. O modo como cada grupo interpreta o seu passado determina a forma 
como se posiciona no presente e as suas estratégias para o futuro. Essas 

estratégias definem não só as relações dentro do grupo como as relações com os 

outros grupos, numa dinâmica onde, conforme o momento histórico, pode 

prevalecer a estabilidade ou a mudança, a resistência ou a adaptação, a 
preservação das fronteiras, a sua diluição ou a demarcação de novas.  

  

 Sendo assim, reflexiona-se sobre de qual maneira as relações com os outros grupos vão 

sendo estabelecidas. Temple e Denoux (2008) explicam que a função pragmática da identidade 

permite com que o sujeito se adapte ao ambiente que por suas desordens e contradições tornam-se 

uma espécie de fator-ameaça à estabilidade identitária do sujeito que chega a um novo contexto. 

É este fator que permite que o indivíduo alinhe –ou tente alinhar– a sua identidade às 

expectativas do novo ambiente. Em reforço a essa ideia, Branco (2012, p. 2) explica que na 

condição de imigrante o indivíduo “procura adaptar-se a novos hábitos culturais, mas procura 
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igualmente manter os laços com a cultura de origem. É neste equilíbrio que um imigrante vai 

construindo a sua identidade.”.  

 A partir do que foi exposto, considera-se que a identidade determinada pela cultura da 

nação de origem não é definitiva. Com o deslocamento a outros territórios, a aquisição de novos 

modelos, referências, valores, práticas coletivas vão ocorrendo. Desta maneira, colocam-se no 

presente estudo questões do tipo: Qual o impacto desta ruptura (antes/depois; lá/aqui) na 

subjetividade do sujeito? O que implica para ele ter ou não determinada nacionalidade? Em quê 

influencia no modo de perceber e lidar com as situações do dia a dia o fato de ter múltiplas 

influências culturais? O que se ganha e o que se perde através dos deslocamentos geográficos e 

culturais? Quais as estratégias adotadas para a adaptação? Há ênfase da diferença entre as 

culturas do sujeito e a do novo ambiente? Espera-se que o diálogo sobre as mesmas possibilite 

uma maior compreensão das construções identitárias a partir de situações de mobilidade.  
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 Investigar a constituição da identidade em pessoas com múltiplo pertencimento cultural, 

isto é, que tenham permeado por ao menos dois países diferentes tendo estes, 

consequentemente, culturas distintas. Assim sendo, serão analisadas estratégias de 

alternância ou de permanência, no sentido de cristalização, de práticas e representações 

socioculturais específicas a cada cultura. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o sentimento de pertença, de exclusão assim como as representações e práticas 

sociais associadas pela pessoa à cultura de cada país; 

 

 Analisar eventuais conflitos entre os múltiplos pertencimentos culturais da pessoa 

entrevistada; 

 

 Compreender as dificuldades e especificidades da construção da identidade diante desta 

complexidade. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 Tendo o presente estudo como objetivo principal a investigação da como se constroem as 

identidades e pertencimentos culturais em pessoas que têm experiência de vida em mais de um 

país, isto é, que tenham tido experiência de vida em culturas nacionais distintas, foram analisadas 

estratégias de alternância ou de permanência, no sentido de cristalização, de práticas e 

representações socioculturais específicas a cada cultura. Para tal finalidade optou-se por utilizar a 

metodologia de natureza qualitativa.  

 Compreendendo melhor a diferenciação entre as abordagens qualitativa e quantitativa, 

George (apud BARDIN, 2010) alega que na análise do primeiro tipo o mais relevante para o 

pesquisador é a frequência com que surgem certas características do conteúdo, ao passo que na 

análise qualitativa é como se dão algumas características em um corpus informativo que é 

relevante para o pesquisador. Sendo assim, a escolha pela metodologia de natureza qualitativa se 

deu principalmente pelo fato que o mais importante no estudo em questão é conhecer a forma 

pela qual algumas informações são passíveis de serem constatadas através do conteúdo coletado, 

e não era verificar se determinadas características estão presentes ou não. Na parte teórica deste 

trabalho foi explicado, este estudo pretende desenvolver uma visão interculturalista do contato de 

culturas entre os participantes, avaliando a construção da interculturalidade a partir das 

negociações de pertencimento e distanciamento à cultura. A escolha por essa abordagem também 

foi realizada com base na idéia exposta por Amin (2012, p. 110), ao afirmar que este tipo de 

pesquisa (da corrente francófona) se foca mais na descrição dos aspectos psicológicos individuais 

resultantes do fenômeno do contato de culturas, sendo estudada uma quantidade menor de casos, 

porém analisados com mais profundidade, sendo assim melhor contemplada através da 

abordagem qualitativa; enquanto que a corrente anglofóna privilegia a investigação e explicação 

de índices sobre a dinâmica global dos grupos culturais em contato, principalmente 

comportamental, sendo melhor atendida através da abordagem quantitativa. Minayo e Sanches 

(1993) afirmam que um bom método é aquele que permita uma construção correta dos dados em 

função da base teórica. Ainda conforme ressaltado por estes autores (1993, p. 240), “O 
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conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade 

empírica; o método é o fio condutor para se formular esta articulação.”. 

 Um método de estudo empregado com considerável frequência na área das Ciências 

Humanas é o ‘estudo de caso’. No campo das ciências Psi recorre-se a este método em diversas 

situações como em grupos de estudos ou apresentações públicas de experiências práticas 

profissionais. Alves-Mazzotti (2006) faz levar a uma reflexão sobre algumas características dos 

estudos de caso ao chamar a atenção para o fato de que o conhecimento científico é produzido 

quando tornado público e posto em discussão com os pares. Não havendo esse processo de 

construção coletiva, entrando assim em uma discussão acadêmica mais complexa, o que muitos 

pesquisadores passam a chamar de “estudo de caso” não seria nada além da exposição do recorte 

de suas próprias pesquisas.  

 Stake (2000, p. 436, apud ALVES-MAZZOTTI, 2006) relata que o estudo de caso 

enquanto estratégia de pesquisa se caracteriza pelo interesse em casos individuais, podendo ser 

constituído através dos mais variados métodos de investigação, desmistificando a ideia de que 

estudos de casos só podem ser realizados empregando-se de uma metodologia qualitativa. Este 

autor expõe também que não existe apenas um tipo de estudo de caso. Stake distingue três tipos 

de estudo de caso que seriam o intrínseco, onde “busca-se melhor compreensão de um caso 

apenas pelo interesse despertado por aquele caso particular; o instrumental, “onde o interesse no 

caso deve-se à crença de que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo”; e, por 

último, o coletivo, onde “o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para investigar um 

dado fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental estendido a vários casos” 

(ALVES-MAZZOTTI, 2006, pp. 641-642).  

 Ventura (2007) explica que, embora a difusão dos estudos de caso estivesse ligada à 

prática psicoterapêutica ou ao trabalho de assistentes sociais no que diz respeito à reconstrução da 

história do indivíduo ou a trabalhos junto a grupos e comunidades, atualmente o mesmo é 

adotado em investigações dos mais variados domínios de conhecimento. Segundo a autora, o 

estudo de caso pode ser visto como caso clínico, técnica psicoterápica, metodologia didática ou 

modalidade de pesquisa, sendo empregado desta última maneira no presente estudo. Sendo assim, 

foi realizado um estudo de caso do tipo coletivo com a finalidade de, a partir do estudo de seis 

casos de pessoas com dupla nacionalidade com experiência de vida em ao menos dois países, 

analisar e compreender como se dão as estratégias identitárias. 
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 É importante ressaltar que um estudo de caso –nos moldes acadêmicos- encontra-se 

vinculado a um modelo de ciência. De acordo com Vaz-Freixo (2011, p. 155), as fases e etapas 

do processo de investigação que seguem este modelo [de ciência] “propõem um problema a 

resolver, constroem uma hipótese ou solução potencial para o problema, formulam a hipótese de 

forma operacional (testável), verificam essa mesma hipótese por meio da experimentação ou da 

observação.”. O processo de investigação é composto, desta forma, por três fases principais, 

sendo estas a conceitual, a metodológica e a empírica. Isto significa dizer que um estudo de caso 

não se estrutura simplesmente relatando uma situação vivenciada e partilhando-a com pares 

acadêmicos de forma simplória como se de uma situação informal se estivesse tratando.      

 

3.2 OS PARTICIPANTES 

 A população do estudo é composta por seis pessoas adultas, sendo três do sexo masculino 

e três do sexo feminino, com idades variando dos 18 aos 42 anos, conforme é possível observar 

na Tabela 1. A escolha do número de participantes se deu após a qualificação do projeto, em 

janeiro de 2014. Através desse exame a banca sugeriu que o pesquisador reduzisse a sua amostra, 

prevista inicialmente em 16 participantes, para menos da metade desse quantitativo por se tratar 

de uma investigação de caráter qualitativo e não quantitativo. Segundo Marotti et al. (2008, p. 

186), “Existem muitos e diferentes métodos de cálculos de tamanho da amostra que podem ser 

empregados de acordo com o tipo de variáveis estudadas, e dependem do tipo ou desenho do 

estudo, que por sua vez depende da(s) pergunta(s) da pesquisa”. Foi sugerido, desta forma, que se 

trabalhasse com um número de entre quatro a seis pessoas. Dado à relativa facilidade com a qual 

se teve acesso aos participantes optou-se por fechar a amostra com o número máximo sugerido. A 

disposição das idades deu-se aleatoriamente, visto que era requerida a participação de jovens 

adultos e/ou adultos.  

 

Tabela 1 – Descrição dos participantes 

Nacionalidade Sexo Idade Profissão 

Franco-Brasileira Feminino 18 Estudante 

Libanês-Brasileiro Masculino 24 Advogado 

Sino-Brasileiro Masculino 24 Estudante 
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Russo-Brasileiro Masculino 26 Estudante 

Ítalo-Brasileira Feminino 27 Estudante 

Espanhola-Argentina Feminino 42 Contadora 

 

3.3 OS LOCAIS DA PESQUISA 

 As entrevistas foram realizadas em locais previamente acertados com os participantes, 

ficando este ponto a critério dos mesmos. Nos casos nos quais o participante não optou por algum 

lugar específico, lhes foi sugerido que as entrevistas fossem realizadas em uma sala de estudos 

isolada localizada no nono andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Pernambuco. Três das seis entrevistas realizadas foram executadas nesse espaço. Em 

relação às outras três entrevistas, uma foi realizada no local de trabalho da participante, a outra 

em uma praça pública e a terceira em uma sala de aula de uma escola particular de idiomas. As 

seis entrevistas foram realizadas na cidade do Recife e em todas elas a privacidade do 

participante foi preservada, sendo todas as entrevistas efetuadas sem a presença de terceiras 

pessoas. 

 

3.4 O PESQUISADOR  

 Conhecer a partir de qual contexto um saber é produzido é importante para identificar os 

bastidores que levaram a determinada interpretação de um conjunto de informações. 

Tradicionalmente há uma ideia questionável de que a ciência é objetiva e quem a produz deve 

manter-se neutro em relação ao objeto de estudo. Esta ideia pode ser reforçada por Fine et al. 

(2006, p. 116-117) ao explicarem que “Há muito tempo, existe uma tendência a se enxergar o eu 

do observador da ciência social como um contaminador potencial, algo para ser separado, 

neutralizado, minimizado, padronizado e controlado”. Essa concepção, contudo, sendo cada vez 

mais refutada. De acordo com Pereira et al. (2013, p. 114), “[...] os cientistas se envolvem com 

paixão nas suas pesquisas, e não é verdade (nem é desejável) que eles sejam capazes de se 

libertar de todas as suas emoções derivadas dessa paixão.”. A crença na objetividade e na 

neutralidade do pesquisador no que concerne à visão e explicação de determinado fenômeno sem 

que o mesmo sofra influência de suas próprias concepções não passa de uma ideia fantasiosa. O 

que se conhece por “realidade” é sempre filtrado pelo ponto de vista do observador, que irá 
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categorizando aquilo que ele percebe em consonância com aspectos de sua subjetividade 

(VELHO, 1987). O sujeito pesquisador seria, assim, uma espécie de bricoleur, isto é, um mestre 

de obras que tem ao seu alcance uma série de informações às quais deverá ordená-las, interpretá-

las e transmiti-las utilizando ferramentas prévias existentes para tal ou, em havendo a 

necessidade, reinventando-as. É fundamental ressaltar o olhar do pesquisador sobre as 

informações de pesquisa obtidas estará sempre influenciado por diferentes variáveis –melhor 

chamadas de “lentes”–, tais como a da linguagem, do gênero, da classe social, da raça, da etnia, 

da cultura, entre outras (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

 Goldenberg (2009), em sua abordagem sobre os problemas teórico-metodológicos da 

pesquisa, explana que na pesquisa do tipo qualitativa, “Não existindo regras precisas e passos a 

serem seguidos, o bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e experiência do 

pesquisador” (GOLDENBERG, 2009, p. 53).  Conforme posto no parágrafo anterior, não se parte 

aqui de uma perspectiva de um pesquisador totalmente neutro, mas sim um pesquisador 

identificado com o seu objeto. É a partir dessa identificação com esse objeto que deve-se ter o 

cuidado para saber identificar as paixões que dessa identificação surgem afim de evitar uma 

possível manipulação –mesmo que não voluntária- nos resultados da pesquisa.  

 

3.5 OS MATERIAIS UTILIZADOS  

 Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, previamente elaborado, canetas, 

lapiseira, canetas hidrográficas, lápis de cor, borrachas, régua, folhas de papel A4, folhas de papel 

A3 e um celular com gravador de áudio.  

 O roteiro de entrevista foi elaborado pelo pesquisador com base em leituras de teoria 

realizadas no decorrer da construção do projeto de pesquisa, bem através com o aporte das 

observações realizadas no período da qualificação do projeto e, principalmente, através de 

diálogos com a professora orientadora.  

 

3.6 OS PROCEDIMENTOS DA COLETA 

 Antes de iniciar a coleta dos dados, o projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal de Pernambuco, tendo sido aprovado no 

parecer de número 567.707, no dia 02/04/2014, sem sugestão de alterações. 
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 Por se tratar de uma investigação que toca em aspectos subjetivos da história de vida das 

pessoas, antes mesmo da submissão do projeto ao CEP, foi acordado com a Clínica de Psicologia 

da UFPE para que, caso se tornasse necessário, fosse oferecida assistência psicológica aos 

participantes da pesquisa que sentissem a necessidade em decorrência de situações de conflito, 

constrangimento ou desconforto provocados como consequência dos diferentes processos 

empregados na coleta de dados.  

 Pelo fato de as entrevistas não terem sido realizadas através de contato direto com 

instituições, não foi preciso elaborar Carta de Anuência. Desta forma, os contatos iniciais se 

deram a partir de telefonemas e e-mails com carta-convite em anexo enviados a pessoas indicadas 

ao pesquisador através de sua rede de contatos. Das oito pessoas com as quais se entrou em 

contato, todas aceitaram em participar da pesquisa. A entrevista não foi executada, contudo, com 

duas dessas pessoas, visto que com uma delas -após haver marcado uma vez e a mesma não ter 

comparecido- ao entrar em contato com ela novamente, não houve mais retorno. O outro 

participante que tinha aceitado participar da pesquisa e com o qual a mesma não foi efetuada 

ocorreu devido a incompatibilidade de horários.  

 Antes da efetivação da entrevista foi explicado a cada um dos participantes o objetivo do 

estudo, bem como a descrição dos procedimentos pelos quais passariam. Depois de aceito o 

convite, foi solicitado a cada participante que lesse e assinasse o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE. Nesse momento foi informado aos participantes que seria mantido o sigilo 

sobre suas identidades, sendo os seus nomes e os demais nomes citados substituídos por nomes 

fictícios no corpo do texto em futuras apresentações do trabalho em encontros e congressos 

científicos, bem como a explanação da informação de que o participante teria a liberdade e o 

direito de retirar a sua participação no estudo em qualquer etapa do mesmo. Cada uma das 

entrevistas foi concedida individualmente. As mesmas foram gravadas e transcritas o mais 

fielmente possível à fala do participante sendo preservados, inclusive, os vícios de linguagem. 

Antes da aplicação da entrevista semi-estruturada foi solicitado a cada um dos participantes que 

elaborasse o seu genograma familiar, tratando-se este de uma representação gráfica que mostra a 

informação básica de, ao menos, três gerações de uma família, incluindo informações sobre a sua 

estrutura, os dados demográficos dos membros e as relações que mantêm entre eles (COMPAÑ et 

al., 2012; WENDT; CREPALDI, 2007).  De acordo com Compañ et al. (2012), a construção do 

genograma familiar se compõe de três fases sucessivas, sendo a primeira o delineamento da 
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estrutura familiar, vindo depois o colhimento de informação básica sobre a família pelo aplicador, 

estando por último a identificação das relações familiares.  

 Além de compreender a estrutura e a dinâmica familiar dos participantes, bem como as 

suas origens, a aplicação do genograma teve também por finalidade servir como uma ferramenta 

para diminuir o distanciamento entre o pesquisador e participantes, visto que a técnica foi 

avaliada pelo pesquisador como uma forma menos formal e mais leve para o participante 

começar a falar sobre si, visto que à medida que ia construindo o seu genograma ia discursando 

sobre suas origens e seus percursos de vida, bem como o da sua família, ao passo que 

informações complementares iam sendo colhidas pelo pesquisador quando avaliava necessário. 

Tudo isso sem necessariamente cair logo no primeiro momento em uma entrevista nos moldes 

tradicionais, do face a face, tornando assim esse primeiro contato mais lúdico e descontraído.  

 

3.7 OS PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE 

 De acordo com Bauer e Gaskell (2003, p. 190), 

  

A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido dentro das 
ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo 

culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, 

considerável atenção está sendo dada aos “tipos”, “qualidades”, e “distinções” no texto, 

antes que qualquer quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto faz uma ponte 

entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais. No divisor 

quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida 

que pode mediar esta improdutiva discussão sobre virtudes e métodos.  

 

 Para a execução da análise do conteúdo deste estudo, as entrevistas foram analisadas 

primeiramente de forma manual, uma por uma, fazendo-se um levantamento comparativo das 

respostas em relação aos temas-base abordados. De acordo com Bardin (2010) a análise de 

conteúdo tem os seguintes objetivos: a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura. Isto 

implica em dizer que através da análise de conteúdo pretende-se avaliar se determinada 

interpretação de uma mensagem pode ser partilhada por outras pessoas e ser generalizável, bem 

como aprofundar as informações que pode se obter a partir de um olhar mais atento da 

mensagem. Assim sendo, a análise de conteúdos possibilita entender os dados para além de uma 

“adivinhação”, ou de ir além das aparências. Para a autora a análise de conteúdo possui duas 

funções, sendo estas a heurística, a qual fortalece a tentativa exploratória do material analisado, 



55 

 

 
 

aumentando assim a disposição para a descoberta; e a função de administração da prova, onde 

hipóteses servem de norte para que determinado método de análise seja empregado com a 

finalidade de serem confirmadas ou refutadas informações disponíveis.  

 Foi pelas razões supracitadas que se optou por realizar a interpretação dos dados através 

da técnica da análise de conteúdo. Depois de transcritas na íntegra todas as entrevistas, as 

mesmas foram impressas.  A partir desse material foi realizada uma primeira leitura de todas as 

entrevistas. Com base nos temas centrais abordados através do roteiro de entrevista (o qual se 

encontra nos anexos deste estudo) foram localizadas nos discursos dos participantes as diferentes 

categorias de interesse para a pesquisa e por eles aportadas, tais como as estratégias empregadas 

para a adaptação no novo contexto, a questão do bi e/ou multilinguismo, o percurso de vida, entre 

outros assuntos. A marcação dessas categorias foi realizada com lápis de distintas cores para 

facilitar a codificação dessas informações posteriormente. Depois de realizadas as categorizações 

do discurso foram feitas as conexões com o material teórico que serviu de base para o 

desenvolvimento macro do estudo. No que diz respeito aos genogramas, além da análise de 

conteúdo elaborada a partir da fala dos participantes durante a elaboração do mapa familiar, estes 

foram também avaliados em seus aspectos formais, tais como velocidade de elaboração, 

delineamento do traçado, uso ou não de instrumentos extras, tais como borracha, régua, lápis de 

cor etc., bem como se ele mesmo teve a iniciativa de construir o seu genograma ou se solicitou 

para o pesquisador fazê-lo. Apesar de não serem o ponto central de interesse central do presente 

estudo, estas informações são também relevantes, pois são indicadores que manifestam o 

envolvimento, interesse e conforto do participante em falar sobre si.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As entrevistas foram executadas entre os meses de abril e julho de 2014 na cidade do 

Recife, com pessoas portadoras de duas nacionalidades, que reivindicam o múltiplo 

pertencimento cultural, moradoras da Região Metropolitana do Recife. De todos os participantes, 

apenas uma pessoa não era portadora da nacionalidade brasileira, embora gozasse do status de 

cidadã no Brasil. Sendo assim, este estudo executou-se com seis pessoas, as quais terão as suas 

histórias de vida relatadas de forma breve a seguir, afim de melhor estruturar os demais aspectos 

da análise que virão no decorrer deste capítulo. Os nomes de todos os participantes aqui expostos 

são fictícios e foram escolhidos aleatoriamente pelo pesquisador, preservando-se assim o sigilo 

de sua participação, o qual foi acordado entre pesquisador e participante no ato da assinatura do 

Termo de Comprometimento Livre e Esclarecido. Apresenta-se a seguir a descrição dos seis 

casos com os seus respectivos genogramas: 

 

CAMILA 

Pessoa do sexo feminino, 42 anos, de nacionalidades argentina e espanhola. Trabalha como 

contadora financeira de uma escola de língua. Filha de pai espanhol e mãe argentina, nasceu na 

Argentina. Até os dezoito anos de idade era portadora apenas da nacionalidade do país de 

nascimento. Relata que quando ela tinha dezoito anos o seu pai foi renovar o passaporte espanhol 

no consulado de seu país localizado na Argentina, aonde viu um anúncio no qual o governo 

espanhol convocava os filhos de seus nacionais a adquirirem a cidadania do país. Até antes desse 

momento Camila não tinha a intenção de solicitar a nova nacionalidade. Também tem 

ascendência italiana e polonesa em função de seus avós maternos. O primeiro contato de Camila 

com o Brasil foi em 1992, aos 19 anos de idade, quando veio para passar férias com amigos. No 

mesmo ano fez uma segunda viagem ao Brasil. No início do ano seguinte veio pela terceira vez, 

onde conheceu a pessoa quem hoje é o seu atual esposo. Passou aproximadamente três anos 

seguidos visitando o Brasil com certa frequência sem, contudo, ter planos de permanecer no país. 

Mesmo morando na Argentina mantinha contato com o seu atual esposo. Em 1997 que decidiu 

vir cursar um mestrado no Brasil, na cidade do Recife. Mudou-se para o Brasil nesse ano, aonde 

fixou residência até hoje. Até chegar ao cargo laboral que ocupa hoje, permaneceu trabalhando 
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como professora de língua espanhola. Aproximadamente no ano 2000 casou-se. Foi a partir desse 

evento que adquiriu a cidadania brasileira sem, contudo, optar pela naturalização. Relata que 

apesar de oficialmente ter as nacionalidades espanhola e argentina e não dispor da nacionalidade 

brasileira, ao fazer uma comparação, sente-se mais identificada com o Brasil do que com a 

Espanha. Ressalta, porém, em diversos momentos da entrevista que ela é realmente argentina. 

Mora no Brasil há dezessete anos, casada com um esposo brasileiro e mãe de uma criança 

hispano-brasileira de dez anos. Explica que seu filho tem o direito de portar também a 

nacionalidade argentina, não tendo sido isso executado por uma opção do pai. Camila visita o seu 

país de nascimento com certa regularidade.  

 

Figura 1 – Genograma elaborado pela participante Camila 
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Aspectos formais e de conteúdo do genograma: A participante levou aproximadamente 11 

minutos para a elaboração de seu genograma. Ao lhe ser sugerido que poderia utilizar qualquer 

material disponível na mesa, disse “Não. Eu vou no lápis mesmo, visse!? Eu sou mais prática. Se 

não for obrigatório [utilizar os outros materiais] prefiro fazer assim [utilizando apenas o lápis.].”. 

também foi a única dos seis participantes em preferir elaborar o genograma com a folha 

posicionada verticalmente. Apresenta um traçado forte. Demonstra ter conhecimentos sobre a 

origem de sua família, tanto do lado materno quanto do lado paterno, até a geração de seus avós. 

Observa-se também a inclusão e a descrição precisa dos detalhes da família de seu esposo 

(brasileiro), o que pode indicar -em consonância ao seu discurso no decorrer da entrevista- um 

envolvimento afetivo com a mesma e, consequentemente, uma adaptação ao contexto brasileiro.  

 

RAÍSSA 

Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, com 27 anos de idade, portadora das nacionalidades 

italiana e brasileira. Atualmente faz doutorado. Raíssa relata que historicamente sua família é 

composta por várias origens distintas, dentre elas a sueca, finlandesa, italiana e brasileira. É a 

primogênita de um casal composto por um pai ítalo-brasileiro e uma mãe ítalo-sueca. Ela, assim 

como o seu irmão, nasceu e cresceu na Itália, tendo apenas a nacionalidade italiana durante a 

infância e a adolescência. O seu primeiro contato com o Brasil foi aos cinco anos de idade através 

de uma visita ao país. Segundo ela este episódio foi uma espécie de ritual, visto que foi uma 

viagem na qual ela, sua família e alguns amigos da família passaram por cidades nas quais sua 

família tinha morado no período em que se fixou no Brasil. A primeira vez, porém, que visitou o 

Brasil depois de adulta foi aos 20 anos de idade, quando passou um período de dois meses 

viajando pelo país. Nesse mesmo ano passou uma temporada na Espanha fazendo um 

intercâmbio da faculdade. Quando tinha aproximadamente 22 anos de idade retornou ao Brasil 

para fazer uma pesquisa, permanecendo no país por um período de quatro meses. Em 2013 Raíssa 

ingressou em um programa de doutorado em Pernambuco. Até esse momento toda vez que ela 

vinha ao Brasil entrava com o passaporte italiano, ficando no país com visto de turista, porém 

quando ingressou no doutorado teve que permanecer no Brasil por um período maior ao 

permitido a um turista estrangeiro, optando assim por solicitar a nacionalidade brasileira, à qual 

possuía direito por hereditariedade de seu pai, respeitando assim o direito à nacionalidade por 

sangue (jus sanguinis). Relata que veio morar no Recife por conta de um contato que tinha com 
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uma professora e porque estavam acontecendo na cidade alguns eventos que eram de interesse 

para a sua pesquisa. Atualmente mora no Recife em função do seu doutorado, mas afirma ter 

pretensões de voltar para a Itália por questões pessoais.  Visita a Itália com regularidade, não 

tendo passado um período superior a um ano sem voltar para lá.  

 

Figura 2 – Genograma elaborado pela participante Raíssa 

 
 

Aspectos formais e de conteúdo do genograma: A participante levou aproximadamente 23 

minutos para a elaboração de seu genograma. De todos os seis participantes, foi a única que 

decidiu usar canetas coloridas. Observa-se que utiliza três cores na construção da figura: cor-de-

rosa para se demarcar e demarcar a família materna (de origem sueca, finlandesa e italiana); roxo 

para identificar os seus pais, irmão e família paterna (de origem ítalo-brasileira); e azul claro para 

a sua madrasta e o filho dela (de origem brasileira). Apresenta um traçado forte e demonstra ter 

conhecimentos sobre a origem de sua família como um todo.  

 

FERNANDO 

De sexo masculino, 24 anos de idade, nacionalidade libanesa e brasileira. É advogado, porém no 

momento não exerce a profissão e estuda para concursos. Sua família materna tem origem 

brasileira, ao passo que a família paterna tem origem libanesa. Fernando nasceu em São Paulo, 
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cidade na qual foi adotado ainda recém-nascido. Com aproximadamente um ano mudou-se com 

os pais para o Recife, onde ficou até os três anos de idade. Com essa idade transferiu-se para o 

Líbano, onde permaneceu até os seus doze anos. O seu retorno para o Brasil se deu porque seu 

pai ficou doente, precisando ficar internado no hospital por um longo período. Dado o motivo de 

que a sua mãe precisava acompanhar o pai internado, Fernando não tinha com quem ficar em 

casa, tendo que permanecer com os seus pais no hospital. Isso acabou por prejudicar o seu 

desempenho escolar, fazendo com que reprovasse o ano. Em decorrência, principalmente, dessa 

situação a sua mãe optou por enviá-lo para morar com a sua família no Brasil até que a situação 

do internamento de seu pai se definisse. Entre o período que se mudou para o Líbano e o que 

retornou ao Brasil, Fernando chegou a visitar o Brasil apenas uma vez para passar as férias. É 

portador da dupla nacionalidade desde pequeno, pois adquiriu a brasileira por haver nascido em 

solo do país (jus solis) e a libanesa por herança do pai (jus sanguinis). Afirma que oficialmente 

no Líbano ele é apenas libanês, visto que naquele país a nacionalidade do pai é que determina a 

nacionalidade do filho. Caso a sua mãe fosse libanesa, o país lhe permitiria ter a dupla 

nacionalidade, ficando este com a libanesa por parte da mãe e a do país estrangeiro por parte do 

pai, o que não é o caso. Atualmente Fernando mora no Brasil com a sua mãe e visita o Líbano 

esporadicamente.  

 

Figura 3 – Genograma elaborado pelo participante Fernando 

 
 

Aspectos formais e de conteúdo do genograma: O participante levou aproximadamente 9 minutos 

para a elaboração de seu genograma. Optou por fazê-lo com lápis grafite. Havia realizado 

primeiramente o genograma em uma face da folha, porém ao ver que ficaria muito pequeno e não 
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caberiam as informações que ele desejava colocar, começou novamente a desenhar o genograma 

do outro lado da folha. No início da elaboração do genograma confundiu-se algumas vezes com 

os símbolos do mesmo. Até se adaptar necessitou usar a borracha algumas poucas vezes. 

Apresenta um traçado forte e demonstra ter conhecimentos sobre a sua família materna e paterna 

até a geração de seus avós.  

 

TIAGO 

Jovem do sexo masculino, 24 anos, de nacionalidades taiwanesa e brasileira. É estudante 

universitário. Filho de pai e mãe taiwaneses, Tiago nasceu em Taiwan e mudou-se ao Brasil com 

os seus pais e a sua irmã (seis anos mais velha) quando tinha um ano de idade. Aos vinte e dois 

anos optou por solicitar a naturalização brasileira, à qual tinha direito não por ter nascido em solo 

brasileiro (jus solis) ou por ter algum parente em nível ascendente possuidor de nacionalidade 

brasileira (jus sanguinis), mas sim pelo tempo que levava vivendo no Brasil. Mudou-se de 

Taiwan para a cidade brasileira de São Paulo com a família quando tinha um ano de idade. 

Morou em São Paulo até a idade de 22 anos, quando se deslocou para o Recife devido a 

aprovação em uma universidade na cidade. Desde o ano em que veio morar no Brasil, Tiago não 

voltou a morar fora do país. Visita Taiwan com pouca frequência. 

 

Figura 4 – Genograma elaborado pelo participante Tiago 

 
  

Aspectos formais e de conteúdo do genograma: O participante levou aproximadamente 16 

minutos para a elaboração de seu genograma. Optou por fazê-lo com lápis grafite. Hesitou 
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algumas vezes durante o processo de elaboração da figura. Apresenta um traçado não 

intermediário, nem muito forte, mas também não é um traçado fino. Demonstra não ter muitos 

conhecimentos (informações de nome e idade) sobre a sua família tanto do lado paterno quanto 

do lado materno. Conforme ele mesmo relata, não sabe muitas informações sobre eles, pois 

moram em Taiwan e tem muito pouco contato com eles.  

 

BRUNO 

É do sexo masculino, tem 26 anos de idade, possui nacionalidade russa e brasileira. É estudante 

universitário e estagiário. Filho de pai brasileiro e mãe russa, Bruno nasceu na Rússia. Morou 

naquele país com os pais até os onze anos de idade. No ano de 1999 mudou-se com a família para 

o Brasil (para a cidade de Belo Horizonte). Até esse período Bruno possuía apenas a 

nacionalidade russa. Foi nesse momento que começou o processo de solicitação da nacionalidade 

brasileira, iniciando-se com a confecção do passaporte brasileiro na Rússia, através da 

embaixada, dando-se continuidade ao processo de naturalização na chegada ao Brasil. 

Atualmente mora no Brasil (Recife) há quinze anos. Visita a Rússia esporadicamente.  

 

Figura 5 – Genograma elaborado pelo participante Bruno 

 
  

Aspectos formais e de conteúdo do genograma: O participante levou aproximadamente 12 

minutos para a elaboração de seu genograma. Assim como a maior parte das demais pessoas, 

utiliza apenas lápis grafite para elaborar a ilustração. Apresenta um traçado forte. Demonstra ter 

conhecimentos tanto sobre a sua família materna quanto a paterna, oferecendo informações com 

mais riqueza de detalhes ao se referir à família de origem russa.  
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MARIANA 

Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, com 18 anos de idade, portadora das nacionalidades 

francesa e brasileira. Atualmente é estudante. A dupla nacionalidade foi adquirida desde o 

momento o nascimento devido à origem brasileira do pai e através da origem francesa da mãe 

(hereditariedade através de jus sanguinis).  Nasceu na França, vindo ao Brasil pela primeira vez 

com dois anos de idade. Ficou no Brasil por um período de aproximadamente dois anos, quando 

retornou para a França. Lá permaneceu junto com a sua família nuclear por cerca de um ano, se 

alfabetizando em francês.  O retorno ao Brasil ocorreu quando tinha seis anos de idade. Foi nesse 

volta ao país que o seu irmão mais novo nasceu, bem como foi nesse período que ela se 

alfabetizou também em português. Aos onze anos voltou a morar na França, onde ficou até os 

doze anos, regressando em seguida ao Brasil. Após esse período não voltou mais a morar na 

França até o presente momento. Todos esses deslocamentos se deram em decorrência do 

acompanhamento da família ao pai em sua formação acadêmica (estudos de pós-graduação). 

Atualmente Mariana mora no Brasil, mas viaja para visitar a parte de sua família que se encontra 

na França de uma a duas vezes ao ano.   

 

Figura 6 – Genograma elaborado pela participante Mariana 
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Aspectos formais e de conteúdo do genograma: A participante levou aproximadamente 14 

minutos para a elaboração de seu genograma. Optou em utilizar apenas lápis grafite na 

construção do genograma. Dos seis participantes, foi a única que optou por utilizar a régua, 

alegando que sem essa ferramenta iria ficar muito desorganizado. Apresenta um traçado forte. 

Demonstra ter conhecimentos tanto sobre a sua família materna quanto a paterna, oferecendo 

informações com mais riqueza de detalhes ao se referir à família de origem francesa. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DE SI 

 O primeiro ponto a ser abordado nas entrevistas, após a leitura do TCLE em conjunto com 

os participantes foi o da apresentação de si. Pediu-se a cada um dos participantes que dissesse 

quem era ele (“Quem é Fulano?”), porém a metodologia empregada nesse ponto não teve o 

sucesso o qual se esperava. Pretendia-se aqui utilizar a técnica “Qui suis-je”, de Zavalloni (1993). 

Nesta técnica é solicitado ao sujeito que a cada vez que lhe seja perguntado quem ele é, o mesmo 

dê apenas uma resposta, sendo esta diferente toda vez que a mesma pergunta lhe seja novamente 

feita. A proposta desta técnica é explorar a estrutura identitária do indivíduo, bem como o 

funcionamento do sistema identitário, visto que lhe é perguntado “quem sou eu?”, sendo depois 

essa pergunta confrontada com a “quem somos nós”, onde o sujeito fala de si como pertencente a 

determinado grupo social. Por último vem o questionamento de “quem são eles”, no qual o 

indivíduo é posto em confronto ao grupo social (PÉTÉ, 2009). No presente estudo esta técnica 

não fluiu da maneira esperada, pois logo na primeira vez que o pesquisador questionava isso aos 

participantes, eles estranhavam a pergunta, alegando que uma situação como essa seria pouco 

usual no dia a dia, tornando um pouco difícil a continuidade da mesma. Sendo assim, na maior 

parte dos casos os participantes responderam de uma só vez à pergunta, dando mais de uma 

resposta. Observou-se que todos os seis participantes, ao responderem à pergunta, se remetiam às 

características da nacionalidade, idade e profissão às quais diziam pertencer.  

 Neste ponto podem ser destacadas características encontradas nos discursos de três 

participantes:  

 A participante de nacionalidade ítalo-brasileira se auto-define como sendo “cidadã do 

mundo”. Diz que quando se apresenta costuma dizer: “Sou Raíssa, eu sou antropóloga, eu sou da 
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Itália”. É-lhe perguntado o porquê de se definir como italiana, mesmo sendo também brasileira, e 

ela explica que apesar de ter a cidadania brasileira e de estar vivendo no Brasil, ainda sente uma 

certa dificuldade em dizer que é brasileira. É importante ressaltar que a participante possuía 

apenas a nacionalidade italiana há até não muito tempo, além de só ter vivido no continente 

europeu antes de se mudar para o Brasil. Segundo a participante, a cidadania de um país é 

acionada quando a pessoa está precisando de algo, porém ter o pertencimento não é automático à 

aquisição da cidadania. Um dos pontos que também não a faz se identificar como brasileira é o 

fato de não dominar em sua totalidade a língua portuguesa, bem como a razão de não conhecer 

algumas coisas do Brasil. Caso ela se definisse como brasileira, as pessoas teriam uma 

expectativa dela que talvez não possa dar ainda, afirma. Em reforço a esse pensamento é possível 

associar à seguinte citação:  

 

Falar corretamente uma língua estrangeira supõe falar à satisfação de seu 

entorno. Para o indivíduo bilíngue, esse entorno é representado por dois grupos 

linguísticos que exercem sobre ele uma dupla autoridade. Para evitar a rejeição 
social, onde os sintomas são múltiplos, ele terá que se adaptar às normas. Essa 

coação social poderá ser ao mesmo tempo um poderoso estímulo para o seu auto 

aperfeiçoamento, como também uma grave ameaça para o seu equilíbrio 

psíquico. (COSTA-FERNANDEZ, 1991, p. 74, tradução do autor).
8
 

 

De acordo com Souza et al. (2009, p. 30), “O pertencimento a um grupo psicológico refere-se à 

pertença emocional, cognitiva e valorativa, que reflete a imagem que o indivíduo tem de si, 

tendendo sempre à busca de uma imagem socialmente positiva”. Sendo assim, entende-se que o 

não atendimento da expectativa das pessoas nesse sentido seria um dos fatores que dificultaria 

Raíssa se definir como brasileira também.  

 Já Camila, portadora da dupla nacionalidade argentina e espanhola, se define da seguinte 

forma: “sou argentina, que veio há quase vinte anos praqui pro Brasil..., e pronto! Que ficou!”. 

A participante, que tem o status de cidadã no Brasil sem, contudo, possuir a nacionalidade 

brasileira, ressalta em vários momentos da entrevista que tem muito claro para si que é argentina. 

Quando atingiu a maioridade solicitou a nacionalidade espanhola, à qual tinha direito dado à 

                                                             
8[Parler correctement une langue étrangère suppose parler à la satisfaction de son entourage immédiat. Or, pour 

l’individu bilingue, cet entourage immédiat et représenté par deux groupes linguistiques qui exercent sur lui une 

double autorité. Pour éviter le rejet social, dont les symptômes sont multiples, il aura à se plier aux normes. Cette 

contrainte sociale peut être à la fois un stimulus très puissant pour le dépassement de soi comme un grave danger 

pour son équilibre psychique.] 
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naturalidade do pai, porém afirma que não se sente pertencente à Espanha. Declara que, apesar de 

ter um documento afirmativo de sua nacionalidade espanhola, caso fosse feita uma comparação, 

se sentiria mais identificada como sendo brasileira, embora o documento com o qual vive no país 

diga que é uma estrangeira que com permissão para morar em solo brasileiro.  

 Por outro lado, Bruno, participante russo-brasileiro relata que é conhecido no trabalho 

como “o russo”. Apesar de ser brasileiro também, a sua condição de estrangeiro é ressaltada 

dado, principalmente, ao seu fenótipo. Ao lhe ser questionado se isso o incomoda, ele alega que 

em alguns momentos chega a ser um pouco inconveniente, visto que sente como se ocorresse 

uma espécie de exclusão ou de negação da sua nacionalidade brasileira.  

 Percebe-se, pois, desta maneira, que a forma como o indivíduo se apresenta tanto depende 

das características que lhe são atribuídas externamente (no caso em questão, a nacionalidade), 

como também é uma relação dialética com a subjetividade do indivíduo, o qual negocia 

constantemente com o ambiente os aspectos presentes em seus processos identitários.  

 

4.2 POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS E DESLOCAMENTOS 

 Este tópico compreende como foi ou como está sendo o processo de adaptação às 

mudanças e aos deslocamentos para os participantes. Quais as dificuldades por eles enfrentadas, a 

intensidade e a velocidade das adaptações, em que aspectos foi mais fácil e em que circunstâncias 

foi mais difícil; todos esses pontos serão analisados aqui.  

 Uma das dificuldades que emergiu no conteúdo das entrevistas foi no que diz respeito ao 

aproveitamento do ano letivo. Os participantes Bruno e Fernando trazem no conteúdo de suas 

falas que se mudaram para o Brasil quando tinham onze o doze anos de idade, respectivamente. 

Ambos ingressaram na escola na sexta série, tendo reprovando o primeiro ano letivo no Brasil. 

Manifestam que foi um período difícil dado tanto à adaptação à língua com a qual não estavam 

familiarizados, pois nos países dos quais haviam vindo a língua portuguesa não era muito 

treinada nos contextos nos quais estavam inseridos, como também ao próprio conteúdo dos 

assuntos trabalhados em sala de aula, os quais diferiam muito de um lugar para o outro, 

principalmente quando relacionados às especificidades locais (geografia e história, por exemplo). 

Essa situação, porém, só ocorreu durante o processo de adaptação ao novo ambiente. Segundo 

Nonnon (1991), para uma criança que chega a outro país existem dificuldades de aprendizagem 
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da outra língua, sendo estes problemas normais, mesmo que sejam angustiantes. De forma geral, 

através da convivência com outras pessoas a criança acaba por aprender a língua do local, 

passando a haver a partir daí adaptação às questões relacionadas à escola. A autora ressalta que as 

dificuldades de linguagem da criança são uma dificuldade tanto para o educador como também 

torna-se uma dificuldade para a interação da criança.  

 Ainda no que diz respeito ao contexto escolar, outra dificuldade relatada por um dos 

participantes diz respeito ao lugar geográfico do qual ele tinha vindo. Fernando havia chegado de 

um país da sub-região conhecida como Oriente Médio no ano de 2001, no mês de agosto. 

Começou o ano letivo no ano seguinte, em 2002. Nesse período, contudo, o evento dos atentados 

terroristas de 11 de setembro de Nova York havia acabado de ocorrer e em decorrência disso e do 

que era transmitido pela mídia, a associação entre terrorismo e o mundo árabe começava a se 

fortalecer. Para compreender melhor essa situação, vale evocar aqui a seguinte citação:  

 

Todas as sociedades produzem estranhos. Mas cada espécie de sociedade produz 
sua própria espécie de estranhos e os produz de sua própria maneira, inimitável. 

Se os estranhos são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral 

ou estético do mundo – num desses mapas, em dois ou em todos três; se eles, 
portanto, por sua simples presença, deixam turvo o que deve ser transparente, 

confuso o que deve ser uma coerente receita para a ação, e impedem a satisfação 

de ser totalmente satisfatória; se eles poluem a alegria com a angústia, ao mesmo 
tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, em outras palavras, eles 

obscurecem e tornam tênues as linhas da fronteira que devem ser claramente 

vistas; se, tendo feito tudo isso, geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao 

mal-estar de se sentir perdido – então cada sociedade produz esses estranhos. 
(BAUMAN, 1998, p. 27) 

 

 Fernando relata que na escola faziam brincadeiras com ele que diziam respeito ao fato de 

ele ter vindo de um país árabe. Ele afirma que embora soubesse que eram consideradas como 

“apenas brincadeiras”, isso o chateava muito, visto que ele não se sentia identificado com o que 

se falava sobre o mundo árabe naquele momento. Alega que tentou empregar como estratégia não 

levar as brincadeiras a sério para se enquadrar nos grupos, porém lhe era difícil relativizá-las, 

visto que o machucavam muito. Em estudo sobre a migração boliviana em São Paulo, Fernandes 

(2013) fala do preconceito que as crianças estrangeiras sofrem nas escolas da cidade paulista. 

Segundo o autor, o preconceito que essas crianças sofrem não é por serem bolivianas e não 

brasileiras, mas sim dada a sua condição de serem diferentes. Conforme exposto pelo autor, em 

relação ao preconceito ele explica que “pode ser considerado fruto da enorme falta de informação 
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e da ausência de propostas multiculturais que integrem no vocabulário das crianças e dos jovens a 

ideia da pluralidade, de ver riqueza na diferença e não qualquer tipo e inferioridade ou 

estranhamento.” (FERNANDES, 2013, p. 165). Sobre o migrante, pode-se dizer ainda que “O 

não pertencente, o que não é familiar, é objeto de estranhamento. Estranhar não significa apenas 

não reconhecer, mas também rechaçar, rejeitar, atacar.” (FERREIRA, 1996, p. 18) No caso de 

Fernando, embora ele não fosse um estrangeiro, dado ao fato de ser possuidor da nacionalidade 

brasileira também, a condição de ter vindo de um país estrangeiro e de falar com um sotaque 

diferente davam margem para que fosse visto como estrangeiro.     

 Camila e Raíssa também relatam um certo incômodo no que diz respeito ao fato de como 

as pessoas interagem com elas no quotidiano. Ambas falam português, porém percebe-se um 

pouco o sotaque não-nativo. A partir desse ponto algumas pessoas interagem com elas na rua 

perguntando as suas origens, o que lhes provoca situações desconfortáveis, pois sentem que lhes 

é tirado um pouco da privacidade, ao lhes questionarem sobre aspectos íntimos de suas vidas. 

Através dessa observação Raíssa explica que optou por adotar a estratégia de se definir apenas 

como italiana quando se apresenta para alguém, não explicando que possui nacionalidade 

brasileira. Fazendo-se um paralelo a isto, Goffman (1988) sugere que quando há discrepância 

entre a identidade social virtual (isto é, a expectativa que se tem do indivíduo por ser pertencente 

a determinado grupo social) e a identidade social real (que são as características que o indivíduo 

manifesta), esta afasta o indivíduo da sociedade e de si mesmo, pois o mesmo perde credibilidade 

perante o mundo. Este atributo é conhecido como estigma.  Raíssa explana que para evitar se 

colocar em uma situação como essas, ela opta por se apresentar como italiana apenas. Desta 

forma, segundo suas palavras ao explicar o motivo de se apresentar como italiana,  

 

[...] como eu tenho uma linguagem ainda que..., eu posso falar bem, mas tem 

palavras ainda que eu não conheço, então ás vezes eu me enrolo...; tem coisas 
que eu não conheço do Brasil, então fica difícil, porque se dissesse que eu sou 

brasileira, as pessoas teriam uma expectativa de mim que talvez eu não possa 

dar ainda. Então eu tenho ainda dificuldade de dizer “Eu sou brasileira”. E 
como, né, também pela aparência todo mundo sempre pergunta “de onde você 

é?”, aí eu já coloco “Bom, sou italiana! Sou de lá.” (Raíssa, 27 anos, 

doutoranda). 

 

 Em relação às questões de documentação referentes ao deslocamento e à mobilidade para 

o Brasil apresentado pelos participantes, alguns deles apontam certas observações. Dos seis 
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entrevistados, quatro têm consciência de como foi o processo de requerimento da nacionalidade 

e/ou visto de residência brasileiro. Dois dos participantes explicam que o processo 

regulamentação de documentação foi um processo tranquilo e simples. Duas participantes, por 

outro lado, relatam que o processo foi difícil. Difícil tanto por questões burocráticas, como pelo 

tratamento oferecido pelos servidores aos quais tiveram que recorrer. Uma das falas de Camila no 

início da entrevista é “É muito difícil virar brasileira. Tem que fazer um processo danado”, 

referindo-se às questões de documentação e agilidade nos procedimentos.  

 As entrevistadas transparecem em suas falas que sentiram uma espécie de exclusão a 

partir do comportamento dos servidores, visto que se direcionavam a elas tratando-as de forma 

grosseira por serem originárias de outros lugares, isto é, por serem “diferentes”. Camila explica 

que em determinado momento de sua instalação no Brasil conseguiu um emprego, porém não 

podia assumir o cargo dado o fato de sua documentação não estar ainda regularizada. Relata que 

com a finalidade de regulamentar a sua documentação compareceu à Delegacia Regional do 

Trabalho da cidade do Recife, e que lhe foi dito sem maiores explicações que ela nunca iria poder 

trabalhar no Brasil, situação que a desestabilizou emocionalmente no período, segundo relata.  

 Em outra situação, Raíssa comenta que ao vir ao Brasil pela primeira vez, havia 

ingressado com visto de turista, o qual permitia que ela permanecesse no país por até três meses, 

podendo renová-lo por mais três meses. Na época, contudo, havia uma espécie de conflito entre o 

Brasil e o país do qual ela havia vindo, por questões políticas. Ela afirma que por conta disso o 

seu visto não foi renovado. Explana, ainda, que nesse momento manifestou o seu incômodo 

dizendo ser também brasileira, contudo foi-lhe dito pelas autoridades que por não ter cidadania, 

ela não era brasileira. Guerios (1936, apud PAGANINI, 2011) afirma que no caso de indivíduos 

que são privados de possuir qualquer nacionalidade, gera uma situação denominada conflito 

negativo de nacionalidade. Arendt (1989), em “Origens do totalitarismo”, traz a condição dos 

apátridas, pessoas às quais foi-lhes negado o direito de nacionalidade, o que hoje fere o Artigo 15 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com a autora, seria este uma das 

piores condições para o ser humano atualmente, visto que tudo o que diz respeito a seus direitos 

está sob a supervisão de um Estado Nacional.  A situação enfrentada por Raíssa é bastante 

diferente à dos apátridas, visto que ela não se encontrava desprovida de nacionalidade. 

Representa também, contudo, as dificuldades causadas pela não existência de um documento 
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oficial através do qual pudesse afirmar ser brasileira, o que lhe gerou, inclusive, um desgaste 

emocional.  

 Ward et. al (2005) defendem que apesar dos aprofundamentos teóricos e da coerência nos 

estudos sobre transição intercultural, faz-se necessário ainda sobre os critérios adequados para 

avaliação da adaptação intercultural. Os autores evocam questionamentos surgidos nos estudos de 

alguns estudiosos da área de interculturalidade sobre através de que aspectos podem ser 

identificados processos de adaptação interculturativa. Avalia-se que vale a pena expor essas 

perguntas aqui, sendo elas: quais as características definitivas de uma transição entre culturas 

bem sucedida? Se há bom relacionamento com os membros da cultura de acolhimento? Se há 

bem-estar psicológico? Se há um bom desempenho no trabalho? Se há atitudes positivas para a 

transição? Se há identificação com os nacionais do local de acolhimento? Esses são alguns dos 

questionamentos evocados pelos autores para avaliar o processo de adaptação intercultural. 

Sendo assim, alguns desses pontos foram sendo desenvolvidos no decorrer das entrevistas do 

presente estudo. De forma geral, verificou-se que houve uma integração fácil com o contexto 

brasileiro, sendo uma das barreiras principais, contudo, a questão da língua. Este ponto será mais 

aprofundado, porém, no tópico seguinte.  

 Conforme exposto na parte inicial deste trabalho, detalham-se quatro fases de reações 

emocionais decorrentes das mobilidades interculturais, sendo estas a) a “lua de mel”, b) a crise, 

c) a recuperação e; d) o ajustamento. (OBERG, 1960 apud WARD et al, 2005, p. 81). Sendo este 

apenas mais um modelo proposto de adaptação à nova cultura, não se afirmando com isso que 

seja esta uma sequência linear, à qual todas as pessoas em processo de mobilidade devem seguir, 

uma das participantes aporta através de seu discurso um encaixe a este modelo. 

 

Eu não me identifico como brasileira. Eu gosto do Brasil, tudo o que você quiser 

–só não gosto na Copa. Eu odeio. Não quero que ganhe. Eu torço contra. O que 
você quiser- mas assim, eu defendo quem critica. Uma vez eu li que tem quatro 

fases, né, quando você passa de um país pra outro. O primeiro é o 

encantamento, depois você odeia tudo... primeiro você se encanta e ama tudo; 
depois começa a achar tudo ruim e você só lembra do anterior. Depois você 

entende como funcionam as coisas e as aceita e depois começa a defender o país 

com os outros. Eu estou nessa fase. Entendeu? Quando alguém vem “Ah, 

porque no Brasil não sei o quê lá”, aí eu: “Olhe! É por isso, isso e isso, 
entendeu?”. Aí eu defendo e tudo. (Camila, 42 anos, contadora) 
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 Percebe-se neste recorte da entrevista a explicação da participante sobre como foi o seu 

processo de adaptação ao novo contexto cultural, associando-o claramente ao modelo acima, 

proposto por Oberg. Foi a única, contudo, dos seis participantes a relatar ter passado por essas 

etapas. Os outros participantes explicam que tiveram choques culturais sim, como Raíssa, ao 

relatar que algo que a chocou e a choca muito no Brasil é o que ela chama das “dificuldades do 

dia a dia”, tais como a violência urbana, conforme detalha. Fernando, por seu lado, expõe que o 

que lhe impactou foram as maneira como se da a interação interpessoal nas relações de amizade. 

O participante afirma que no país do qual veio era comum demonstração de carinho, tais como 

abraços ou andar de mãos dadas entre amigos de sexo masculino, porém se deparou com uma 

visão preconceituosa do povo brasileiro sobre esse tipo de afetos. Impactos decorrentes da 

diferença do sistema educacional também foram relatados pelos participantes Mariana e Bruno, o 

que lhes demandou um certo esforço para se ajustarem às diferenças (de conteúdo, das relações 

interpessoais, do cronograma letivo, etc) entre os modelos do Brasil e do país do qual provieram. 

Um aspecto que surge em todas as entrevistas é o de que, embora haja dificuldades –ou choques– 

no momento dos primeiros contatos com a nova cultura, com o decorrer do tempo vai havendo 

adaptações a esses entraves iniciais. Através do próximo tópico, intitulado “Estratégias adotadas 

para lidar com as diferenças culturais” será possível compreender um pouco como ocorrem essas 

adaptações.    

 

4.3 ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA LIDAR COM AS DIFERENÇAS CULTURAIS 

 Um dos pontos que perpassa todas as entrevistas é o das estratégias escolhidas –ou, 

melhor dito, adotadas– pelos indivíduos participantes das pesquisa no que diz respeito às 

diferenças culturais por eles constatadas. A partir da compreensão das estratégias identitárias de 

Camilleri explicadas anteriormente, parte-se aqui da perspectiva de que pessoas em situação de 

contato de culturas adotam e desenvolvem estratégias visando a partir daí a se integrarem com 

maior facilidade ao novo contexto cultural, evitando desta maneira passar por uma experiência de 

exclusão de um grupo, seja este o do lugar ao qual ele chega, como também o grupo do lugar do 

qual ele saiu ou, o que impediria?, um terceiro grupo. Não se pretende aqui classificar em qual 

tipo das estratégias acima referenciadas estão as estratégias adotadas pelos participantes deste 
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estudo, mas serão discutidas a seguir as estratégias que eles utilizaram e as consequências 

acarretadas pela adoção das mesmas. 

 O processo de adaptação ao novo contexto não é algo simples. Demanda investimentos 

bidirecionais –pensando de forma restrita, a título de ilustração, na dicotomia “indivíduo e 

sociedade”– tanto por parte do que se instala ao novo contexto, quanto pelos os que lá se 

encontram. Pensando a partir do contexto das mobilidades,  

 

O processo de adaptação do imigrante passa por uma complexa integração entre 

estruturas sociais, culturais, econômicas e políticas do velho e novo contextos, e 
uma profunda reorganização subjetiva, derivada das expectativas subjacentes ao 

movimento migratório e das dinâmicas de identificações e internalizações. Nesta 

perspectiva, articulam-se três elementos-chave: temporalidade, contextualização 

e interação entre os fatores psicológicos e socioculturais. Interessa identificar os 
diferentes fluxos que se cruzam no processo migratório, podendo convergir para 

situações mais ou menos favoráveis em relação ao bem-estar psíquico dos 

migrantes (TRAD, 2003, p. 140). 

  

 Por meio do conteúdo coletado através das entrevistas para este estudo pode-se constatar 

que, por mais simples que possa parecer o processo de integração à nova cultura, ele sempre 

demanda investimentos por parte dos sujeitos. Isto não implica em dizer, necessariamente, que 

seja este um processo sofrido e doloroso. Pode até sê-lo, porém existe a possibilidade ao mesmo 

tempo de ser um processo prazeroso.  

  Ao relatarem como foi a sua instalação ao Brasil, Fernando e Bruno explicam que uma 

das estratégias por eles empregadas visando uma integração mais rápida foi através de atividades 

físicas. Fernando, por exemplo, explica que lhe era difícil socializar, pois não tinha muito 

referencial de como deveria agir diante aos demais meninos de sua idade, visto que as diferenças 

culturais lhe provocaram uma espécie de impacto e, consequentemente, insegurança. Sendo 

assim, se matriculou em atividades esportivas próximas a sua casa, pois através delas poderia 

começar a interagir com as demais pessoas de uma forma mais natural. Bruno, por seu lado, 

explica que uma das suas dificuldades ao chegar ao Brasil foi a falta de domínio da língua 

portuguesa. Morando em um condomínio de classe média na cidade de Belo Horizonte, ele se 

juntava às crianças da vizinhança para jogar futebol. O que o estimulou a procurar começar a 

investir nessas relações interpessoais, além do interesse pelo esporte, foi também dada à 

facilidade de interação dado o fato das demais crianças terem –assim como ele– o domínio da 

língua inglesa, que no caso ocuparia um lugar de “língua neutra”, pois não se trata nem da língua 
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do lugar de origem, nem da do lugar de destino. Sendo assim, compreende-se que as atividades 

esportivas podem ser um importante meio para favorecer a integração entre pessoas de diferentes 

culturas, conforme aqui observado (DOMINGUEZ et al, 2011).  

 Outro ponto apontado pelos participantes como sendo uma ferramenta para o auxílio na 

integração foram as características que os diferiam das demais pessoas. Mariana e Fernando, por 

exemplo, explicam que tanto por falarem o português com um pouco de sotaque estrangeiro, bem 

como por terem nomes diferentes da maioria das pessoas, essas diferenças atraía a atenção das 

pessoas de modo positivo, fazendo com que a curiosidade destas servisse como um fator de 

aproximação. Embora não seja possível comprovar a seguinte hipótese cientificamente por não 

ter encontrado texto teórico que respalde, supõe-se que esta atração gerada pelas características 

diferentes deve-se ao fato de que na cidade do Recife não há uma quantidade muito notável de 

estrangeiros, tornando-se assim o “diferente”, uma novidade, uma atração. Essa hipótese pode ser 

reforçada através da fala da participante Mariana, que afirma que nos períodos em que morava na 

França, onde a presença de pessoas provenientes do exterior é mais perceptível do que no 

contexto brasileiro, a sua condição de “estrangeira
9
” passava mais desapercebida do que no 

Brasil.  

 Conforme explicado anteriormente no capítulo teórico sobre identidade, a memória é um 

processo tanto individual quanto coletivo quando relacionada ao aspecto da identidade cultural 

(POLLAK, 1992). A partir dessa ideia foram analisadas as estratégias adotadas pelos 

participantes para não romper os vínculos com o local no qual se encontram fisicamente 

distantes, ou seja –para fins de facilitar a compreensão–, o “seu outro país”. Diversos exemplos 

foram evocados. Fernando explica que quando morava no Líbano, a sua tia que estava no Brasil 

com certa frequência lhe enviava gibis em português. Além disso, conta que no Líbano 

constantemente a comunidade brasileira se reunia para conversar, fazer festas, enfim, interagir. 

Bruno relata que quando morava na Rússia, toda vez que o seu pai vinha de visita ao Brasil lhe 

trazia também gibis em português, bem como CDs e comidas brasileiras. Raíssa evoca lembrança 

de quando morava na Itália e a sua família se reunia uma vez ao ano para fazer o churrasco da 

família que, segundo ela, era “o único momento brasileiro da família”, pois esse era uma espécie 

de momento ritualístico durante o qual a família revivia os dezoito anos que passaram morando 

no Brasil. Cabe bem aqui fazer um paralelo destes exemplos com o estudo desenvolvido por 

                                                             
9
 Coloca-se aqui entre aspas, visto que ela também possui a nacionalidade francesa.  
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Linger (2001) sobre o costume da comunidade brasileira no Japão (composta em sua maioria por 

nipo-brasileiros) em frequentar restaurantes de comida brasileira naquele país não apenas com a 

intensão de comerem o que comiam no Brasil, mas para, conforme colocado pelo autor, 

“comerem o Brasil”, no sentido de se reavivar a cultura da outra terra. Tiago, por seu lado, 

explica que quando pequeno, morando no Brasil, aos sábados frequentava uma igreja chinesa na 

qual estudava o idioma do país no qual nasceu, bem como literatura e outros aspectos da cultura 

geral. Mariana traz que uma das estratégias acordadas entre ela e sua família é que haveria a 

tentativa de se praticar o português dentro de casa quando estivessem morando na França e o 

idioma francês seria empregado dentro da família nos períodos habitados no Brasil. São, pois, 

todas essas ilustrações exemplos de técnicas empregadas com a finalidade de não perder o 

contato ou a ligação com o local do qual se distanciou geograficamente.  

 No tópico anterior, “Possibilidades de adaptação às mudanças e deslocamentos”, foi 

relatada a dificuldade que Camila teve no Brasil para conseguir começar a trabalhar em 

decorrência de seu estado migratório, visto que não possuía a documentação que lhe outorgava a 

cidadania. A partir deste entrave lhe foi sugerido que se cassasse com quem na época o seu 

namorado havia alguns anos, para que assim o processo fosse agilizado. Essa foi identificada 

como uma sendo estratégia empregada para facilitar a integração na sociedade a partir de um 

contexto administrativo, isto é, de documentos.  

 A história de Tiago apresenta tópicos interessantes no concernente a estratégias 

identitárias em dois aspectos. O participante relata que até um pouco depois de ter completado 

vinte anos de idade ela era bem nacionalista em relação a Taiwan, país do qual sua família era 

originária e onde ele tinha nascido. Explica que se posicionava enquanto taiwanês, procurava usar 

apenas produtos daquele país, fazia comparações entre Taiwan e o Brasil, valorizando sempre o 

primeiro, entre outras atitudes que evidenciavam o país asiático e colocavam o Brasil em um 

patamar inferior. Quando lhe foi questionada sobre os possíveis fatores que desencadearam esse 

posicionamento, o participante relata o seguinte: 

 

Eu acho que era uma forma de me procurar, de me afirmar, de me autofirmar, 

de reconhecer a minha origem. Já que eu não tenho muito contato com lá, eu 
acho que era importante que eu tivesse algum contato com a minha terra natal, 

onde eu nasci. (Tiago, 24 anos, estudante) 
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 Segundo Torres e Camino (2013, p. 529), “para distinguir um grupo de um agrupamento 

se precisa, de alguma maneira, explicitar o tipo de relação que os membros de um grupo mantêm 

entre si”. Sendo assim, de acordo com os autores, os agrupamentos, também chamados de 

“categorias sociais”, são compostos por critérios mais gerais, tais como raça, gênero, 

nacionalidade etc. O grupo, por sua vez, seria composto por pessoas que, além de terem 

características extrínsecas comuns, mantém uma relação específica entre elas e partilham também 

interesse(s) comum(ns) (MILGRAM; TOCH, 1969; OLMSTED, 1959 apud TORRES; CAMINO 

2013). Partindo desta perspectiva, observa-se que Tiago valorizava essas características 

partilhadas com o agrupamento do qual ele queria pertencer (taiwaneses).  

 Fazendo associação aqui com as quatro fases de reações emocionais decorrentes das 

mobilidades interculturais propostas por Oberg (1960 apud WARD et al, 2005), as quais foram 

explicadas anteriormente, pode-se pensar em Tiago como tendo passado nesse momento pela fase 

de crise, a qual teria atingido atualmente a etapa do ajustamento. Ele explica no decorrer da 

entrevista que houve um momento em sua vida no qual ele passou a fazer a seguinte reflexão:  

 

[…] Mas aí eu percebi que eu não me encaixava tanto com Taiwan. Eu pensava 

“Poxa, eu não sou muito chegado à cultura chinesa. Eu fui criado dentro de 
uma cultura brasileira”. Aliás, eu cresci dentro de uma cultura brasileira 

apesar de ser criado dentro de uma cultura chinesa. Aí eu pensei “Poxa vida, eu 

não sou nem chinês nem brasileiro. Eu não sou nem taiwanês nem brasileiro”. 

Então eu fiquei nesse meio termo, né. Aí eu falei “Bom..., se eu não sou chinês, 
nem taiwanês, nem brasileiro, então sou os dois”. Aí eu fiquei falando: “Poxa, 

então eu sou brasileiro, né, de alguma forma.”. Eu falo português, a maioria 

dos meus amigos são brasileiros, me identifico bastante com o Brasil. Não 
penso voltar pra Taiwan pra morar. Seria um choque cultural pra mim muito 

imenso. Então até os vinte anos, digamos assim, eu de uma forma identitária eu 

me aceitei tanto brasileiro como taiwanês. (Tiago, 24 anos, estudante) 

 

 Observa-se, desta forma, um posicionamento mais neutro, no qual idealizações a respeito 

de um ou outro contexto cultural tornam-se menos evidentes, dando lugar a um equilíbrio.  

 Outro aspecto relevante do caso deste participante está relacionado à adoção de um nome 

em português a fim de facilitar a integração no contexto brasileiro. Por ser taiwanês sem 

ascendência estrangeira, o seu nome oficial diferia um pouco dos nomes encontrados no Brasil. 

Lavallée e Marquis (1999, p. 39, tradução do autor)
10

 apontam que: 

                                                             
10 [Le choix du prénom de l’enfant constitue le premier message que les parents lui envoient quant à son identité. Si 

le prénom choisi appartient plus à une communauté qu’à l’autre, l’enfant s’allie plus facilement à celle-là et risque 
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A escolha do nome da criança constitui a primeira mensagem que os pais lhe 
enviam no que diz respeito a sua identidade. Se o nome escolhido pertence mais 

a uma comunidade do que à outra, a criança se encaixa mais facilmente a ela, 

podendo ser reconhecida enquanto um membro da comunidade. A escolha não é 
jamais neutra. Alguns tentam encontrar os nomes que dão “neutralidade”; outros 

evitam aqueles que possam tornar mais evidente a origem estrangeira, podendo 

incitar a descriminação. 

 

 Em um trecho da entrevista, o qual será transcrito aqui, Tiago explica a origem de seu 

nome em português.  

 

Participante: Eu entrei ano passado com solicitação de naturalização e eu 
peguei o “(nome em português)” porque foi a minha mãe que me deu e eu achei 

interessante colocar o nome (nome em português).  

 
Pesquisador: Então vamos lá! Esse (nome em português), ele surgiu como?  

 

Participante: Desde sempre. Vou o que a minha mãe me falou “Ó, você vai se 
chamar (nome em português)...” e foi o que eu peguei pra mim.  

 

Pesquisador: Mas oficialmente, ele sempre existiu?  

 
Participante: Antes de eu me naturalizar, paralelamente ele existia. Os meus 

amigos brasileiros eles me chamavam de (nome em português) e os meus 

amigos chineses me chamam de (nome em chinês).  
 

Pesquisador: Tá. Interessante. Mas no documento, na chamada da escola, tudo 

isso... 
 

Participante: Era (nome em chinês). Era só (nome em chinês). 

(Tiago, 24 anos, estudante)  

 

 Fazendo um paralelo com a citação anterior, observa-se que o nome em português 

escolhido pela mãe adotado por Tiago foi assimilado por ele, servindo assim como uma 

ferramenta de integração na sua sociabilização no contexto brasileiro. Conforme o participante 

explica no decorrer da entrevista, o seu nome em português só veio a ser reconhecido 

oficialmente após o processo de naturalização, quando já estava com uma idade acima dos vinte 

                                                                                                                                                                                                     
d’être reconnu comme étant membre d’une communauté. Le choix n’est jamais neutre. Quelques-uns essaient de 

trouver des prénoms « passe-partout » ; d’autres évitent ceux qui pourraient faire vivre de la discrimination.] 
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anos. Até esse episódio ele existia e era reconhecido socialmente, não constando, porém, em seus 

documentos. 

 Constata-se, em resumo, que o processo de adaptação ao novo contexto e o de ligação ao 

antigo contexto cultural são enfrentados a partir de diferentes maneiras, variando as estratégias 

adotadas entre os indivíduos. Ferramentas tais como o uso de terceira língua, adoção de um nome 

na língua local, manutenção de tradições, entre outras que foram explicadas anteriormente são 

utilizadas no processo do permear entre as culturas (DOMÍNGUEZ et al, 2011; LINGER, 2001; 

POLLAK, 1992).  

 

4.4 BI OU MULTILINGUISMO (ALTERNÂNCIA E COMPETÊNCIAS; A RELAÇÃO COM 

AS LÍNGUAS) 

 Foi abordada no decorrer das entrevistas a questão do multilinguismo entre os 

participantes. Como nenhum deles tinha vivido (ou tinha origens) em outro país de língua 

portuguesa para além do Brasil, todos tinham o domínio de, no mínimo, dois idiomas diferentes, 

estando sempre a língua portuguesa presente. Dos seis participantes, três passaram a ter contato 

com a língua portuguesa apenas quando vieram morar no Brasil, enquanto que os outros três 

mantinham contato desde pequenos. Serão brevemente descritas as histórias do bi ou 

multilinguismo entre os participantes. 

 Até vir morar no Brasil na idade adulta, Camila falava apenas espanhol, visto que o 

contato com o português era só de quando vinha de férias ao país. Apesar de morar próximo ao 

pai (brasileiro), Bruno relata que não falava português antes de vir morar no Brasil, no período 

entre a infância e a adolescência. Por outro lado, tinha o domínio da língua inglesa, o que o 

tornava bilíngue por falar russo e inglês. Raíssa explica que falava apenas italiano, apesar de 

compreender um pouco de sueco, língua de sua avó materna, porém que não lhe foi transmitida. 

A participante explica que só veio ter contato com a língua portuguesa no fim da adolescência a 

partir do convívio com a madrasta e seu filho, que eram brasileiros, passando a falar o idioma 

melhor somente depois de se instalar no Brasil. Em relação aos participantes que tinham contato 

com a língua portuguesa e outro idioma desde pequenos, Tiago explica que, morando no Brasil 

desde um ano de idade, além de falar o português, falava o mandarim. Explica que isso se deveu 

ao fato de seus pais o colocarem numa escola brasileira pela manhã e numa creche chinesa à 
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tarde, além de frequentar cursos de chinês aos sábados para se aprofundar no conhecimento da 

cultura e para aprender os caracteres da língua. Além disso, dentro do ambiente familiar se 

comunicava em mandarim com os seus pais. No caso de Mariana, a participante relata que o 

contato com as duas línguas (francesa e portuguesa) se deu naturalmente, pois desde bebê 

escutava os dois idiomas, visto que nos períodos em que estava no Brasil a sua família paterna se 

comunicava com ela em português, ao passo que nos momentos em que vivia na França a sua 

família materna empregava o francês com ela. Em complemento a isso, a sua educação formal se 

deu nas duas línguas, inclusive a alfabetização, visto que no período em que estava aprendendo a 

ler e a escrever morou tanto no Brasil quanto na França. Assim como Tiago, explica que há uma 

espécie de acordo firmado em sua família, ao negociarem por se comunicarem em português 

entre eles nos períodos de residência no exterior, falando em língua estrangeira quando se 

encontram no Brasil. Mariana explica, contudo, que na prática não é tão delimitado assim, visto 

que acaba havendo uma mistura muito grande das duas línguas. Por último, Fernando afirma que 

enquanto criança tinha um contato maior com as línguas árabe, francesa e inglesa, pois durante a 

infância morou no Líbano, aprendendo simultaneamente as três línguas, empregando-as no dia a 

dia, principalmente no contexto escolar. Filho de mãe brasileira, relata que dentro de sua casa 

havia a tentativa entre ele e seus pais se comunicarem utilizando apenas a língua portuguesa, 

embora, tal como referenciado pela participante anterior, não era raro o emprego das demais 

línguas nesses diálogos. Fernando explica também que a comunidade brasileira no Líbano se 

reunia uma vez por semana, em média, sendo este mais um espaço para ele poder exercer o uso 

da língua portuguesa. À diferença dos dois participantes anteriores, Fernando não havia tido a 

educação formal em língua portuguesa como a teve nas línguas árabe, francesa e inglesa, o que 

fez com que se deparasse, ao vir morar no Brasil, com uma dificuldade na adaptação à escola, 

conforme explicado anteriormente. Explica que isso se deu por ter o conhecimento básico da 

língua portuguesa, mas não saber empregá-la corretamente. Atualmente todos os seis 

participantes se consideram bilíngues (ou multilíngues), pois têm conhecimentos sobre a língua 

portuguesa, bem como da língua dos locais onde moraram ou de onde têm origens. O grau de 

fluência e conhecimento não é o mesmo na maior parte das vezes. Sobre este ponto se discutirá a 

seguir.  

 Salles et al. (2010) explicam que o multilinguismo é compreendido como a habilidade do 

indivíduo em empregar mais de duas línguas, partindo da ideia de que pessoas bilíngues e 
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multilíngues possuem níveis distintos de competência e de fluência nas línguas que usam. Em 

estudo desenvolvido sobre o bilinguismo Costa-Fernandez (1991) explica que este é considerado 

como um fenômeno relativo, implicando na alternância de duas ou mais línguas em um mesmo 

indivíduo sem que, necessariamente, este tenha nascido bilíngue. O que realmente importa nessa 

situação é que o sujeito saiba utilizar as duas (ou mais) línguas, com coerência fonética suficiente 

a ponto de ser compreendido por pessoas monolíngues. Em relação ao bilinguismo Grosjean 

(1989, apud SALLES et al., 2010, p. 131) relata que  

 

o modo de ativação e processamento das línguas constitui um continuum, de um 

modo monolíngue a um modo bilíngue, passando por vários estados 

intermediários de processamento e ativação das línguas usadas. O perfil do 
bi/multilíngue muda à medida que ele avança no continuum ou deixa de utilizar 

uma das línguas. 

 

   

 No que diz respeito ao supracitado, conforme pode ser constatado através das falas dos 

participantes nas entrevistas, à medida que passam a empregar menos uma língua, a 

competência e a fluência desta em relação ao outro idioma tende a se desnivelar. Disponibiliza-

se a seguir um recorte de uma entrevista na qual pode ser verificada essa ideia: 

 

Participante: […] Lá pros meus dezesseis anos eu comecei a trabalhar como 
intérprete. Então eu traduzia algumas coisas, algumas palestras em russo, 

inglês e português. Então foi o que me ajudou bastante. No começo eu estava 

enferrujado, mas pelo menos a parte de conversação da língua me ajudou a 
praticar. […] Quatro anos sem praticar. Eu só me comunicava com os meus 

pais em russo, então...  

 
Pesquisador: Com seu pai também?  

 

Participante: Com meu pai sim. Sim. Eu falava em russo com ele, embora 

atualmente a gente se fale em português. Em algum momento a gente passou a 
se falar em português.  

 

Pesquisador: E como foi essa delimitação que vocês iam...? esse acordo, 
implícito ou explícito de que vocês iam falar em português.  

 

Participante: Não. Foi mais implícito. É porque ele, por conta de falta de 

prática acabou ficando enferrujado em russo, e eu por conta de prática fiquei 
melhor em português. Tava já podendo me comunicar tranquilamente me 

português. 

(Bruno, 26 anos, estudante)  
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 Situações como a de cima foram evocadas por quase a totalidade dos participantes, 

incluindo tanto aqueles que eram bilíngues desde pequenos como os que tinham aprendido a 

segunda língua depois de crianças. Alguns autores (COSTA-FERNANDEZ, 1991; GROSJEAN, 

1996) explicam que estas situações de variação de fluência e competência ocorrem dado ao fato 

das necessidades e usos das línguas serem geralmente diferentes, as pessoas bilíngues 

dificilmente desenvolvem igual fluência nos idiomas que manejam, não sendo o domínio do 

idioma um sistema finito nem estável.  

 Um aspecto interessante que surgiu em quatro das seis entrevistas é a questão da 

alternância no emprego das línguas como uma forma de “código”. Para entender melhor isso, é 

importante contextualizar. Em uma das entrevistas Raíssa explica que quando era pequena e a sua 

mãe e a sua avó queriam discutir sobre algo que não desejavam que Raíssa se envolvesse, se 

comunicavam em sueco, pois ela não compreenderia. Situação parecida é relatada por Mariana, 

ao explicar que o seu irmão demonstra satisfação em poder falar em francês com ela em alguns 

momentos, pois quando estão com outras pessoas e ele quer lhe comunicar algo mais íntimo, 

partilhar de um código “secreto” (no caso, a língua francesa) com a irmã  torna-se vantajoso. Isso 

mostra como, em pessoas bilíngues, as suas línguas são empregadas para fins diferentes, com 

pessoas diferentes e em diferentes domínios da vida (GROSJEAN, 1996). Em complemento a 

esta ideia, Costa-Fernandez (1991, p. 69, tradução do autor) afirma que “Cada língua corresponde 

e responde a uma organização própria e determinada a partir das experiências singulares.”.

 Conforme referenciado anteriormente, segundo os participantes não é raro que ao falarem 

em determinada língua empreguem termos oriundos do outro idioma. Isso é conhecido como 

alternância de línguas ou de códigos. A alternância de línguas ou code-switching (Poplack, 1980) 

se produz através das situações de contato de línguas, sendo um processo que ocorre na fala de 

pessoas bilíngues, consistindo em alternar de um idioma ao outro dentro de um mesmo discurso 

ou sentença. Podendo ser consciente ou inconsciente, a alternância de línguas não implica 

necessariamente em desconhecimento parcial ou total de terminologias em um dos idiomas da 

pessoa bilíngue, ou seja, inabilidade linguística (BIRELLO, 2005; HERNÁNDEZ, 2005). Em 

reforço a essa ideia traz-se aqui o seguinte recorte de uma entrevista: 
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Aqui [seu local de trabalho] a gente usa espanhol porque, tu sabe, tem peruano, 

tem não sei o quê. Mas tem coisa, a gente fala em espanhol e diz coisa em 

português porque tem umas coisas que você... ou pelo menos a sensação é que 
você tá conseguindo chegar melhor naquela coisa que quer dizer em português, 

né. (Camila, 42 anos, contadora) 

 

 Sobre o recorte da entrevista acima é possível fazer uma associação com a ideia aportada 

por Costa-Fernandez (1991) ao afirmar que a língua não é independente ao comportamento 

comunicativo na qual é utilizada, sendo o pensamento também inseparável das experiências 

práticas, sociais e linguísticas do contexto real. Esta explanação reforça a fala de Camila, onde 

afirma que embora no seu ambiente de trabalho o idioma dominante seja o espanhol, em algumas 

situações resulta a ela e a seus colegas de trabalhos (bilíngues também, porém falantes nativos da 

língua espanhola) mais confortável empregar palavras na língua portuguesa, o que retrataria com 

mais precisão a situação vivida no contexto a partir do qual se fala. 

 Poplack (1980) distingue três tipos de alternância de línguas. Uma delas é a extra-

setencial há menos conhecimento das regras gramaticais dos dois idiomas, sendo assim requerida 

uma competência mínima da língua. Expressões idiomáticas podem ser empregadas no discurso 

de forma livre e solta pelo interlocutor. Na inter-sentencial consiste em alternar as frases, 

exigindo uma maior competência do que na modalidade anterior. Por último, a categoria intra-

sentencial o indivíduo tem boa competência em ambas as línguas. Nesta modalidade dois idiomas 

encontram-se coexistentes numa mesma frase, sendo respeitadas as regras gramaticais 

particulares de cada língua (HERNÁNDEZ, 2005). Em um estudo realizado com porto-riquenhos 

residentes nos Estados Unidos, Poplack (1980) identificou ser esta última modalidade a mais 

acessada por essa comunidade, visto que tinham como língua base o espanhol, mas devido à 

condição de morarem nos Estados Unidos, a língua inglesa se fazia presente no quotidiano deles.  

Surge, desta forma, o Spanglish, se tratando de um fenômeno de cruzamento dos idiomas inglês e 

espanhol (NASH, 1970). Casos como esse são possíveis de observar em ambientes nos quais a 

influência das duas línguas no dia a dia do sujeito têm o mesmo peso, o que não parece ser o caso 

dos participantes deste estudo, pois na maior parte de seu dia empregam a língua portuguesa, 

falando na maioria dos casos a língua estrangeira dentro do ambiente doméstico. Assim sendo, 

entende-se aqui que, respeitando as categorias supracitadas, ao falarem que algumas vezes 

empregam termos de um idioma no outro os participantes se encontrariam dentro da modalidade 
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inter-sentencial, pois têm a competência em ambas as línguas, porém há o predomínio de uma 

delas.  

 Conforme desenvolvido na parte teórica deste trabalho, aspectos tais como língua, 

costumes e crenças são responsáveis pelas identificações culturais nacionais (FRAZÃO, 2006; 

HALL, 2011). Em uma das entrevistas a importância da língua na afirmação dessa identidade 

ficou bastante evidente. Quando questionada sobre o seu bilinguismo, uma das participantes 

referenciou que as duas línguas têm praticamente a mesma presença em seu cotidiano, porém 

ressaltou o seguinte: 

 

[…]Mas tem uma coisa! -te digo isso, porque foi algo que eu notei essa semana-
. Eu subi as fotos do meu aniversário e do meu filho e antes, a minha opção, 

seria colocar tudo em espanhol. E agora eu coloquei tudo em português. E 

quando estava na metade eu me toquei e digo “Porque é que eu tô botando em 
português?” né. Porque é uma coisa tão minha, né, minha festa. Minha festa eu 

estou escrevendo coisas em português? Aí eu não gostei, sabe?  

 
[…] 

 

Então eu fiquei meio que chateada comigo nesse final de semana por ter 

colocado. Aí quando entrei na segunda vez, eu digo “Não! Eu vou fazer em 
espanhol”. 

(Camila, 42 anos, contadora) 

 

 É possível aqui fazer uma ligação com o estudo desenvolvido por Barbosa (2008) sobre a 

questão da escolha da língua na região da fronteira do Brasil (Tabatinga) com a Colômbia 

(Letícia), em pessoas bilíngues em português e espanhol. Lastra (1992, p. 148 apud BARBOSA, 

2008, p. 307) explica sobre a atitude linguística como sendo “qualquer índice afetivo, 

cognoscitivo ou de comportamento de reações a diferentes variedades da língua ou a seus 

falantes”. Nesse estudo foi identificado que, apesar de interagirem diariamente por viverem no 

mesmo território, os brasileiros têm preferência pelo idioma português, ao passo que os 

colombianos optam pela língua espanhola, marcando assim a ideia de divisão política entre 

ambos os povos, embora o que as divida seja apenas uma avenida, sem divisão estrita, podendo-

se passar livremente de uma localidade a outra, conforme explicado pela autora. Assim como a 

população investigada, moradora da região de fronteira entre a Colômbia e o Brasil, Camila ao 

dizer que lhe incomoda empregar a língua portuguesa para expressar questões concernentes à sua 

vida e que prefere utilizar o idioma espanhol para tal, reforça o que traz em outros momentos da 
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entrevista, de que apesar de morar no Brasil há muito tempo e de se sentir integrada ao país, não 

se sente brasileira, mas sim argentina. O idioma espanhol, neste caso, pode ser considerado como 

um elemento que sustenta este sentimento de pertença ao seu lugar de origem.  

 

4.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DO MÚLTIPLO PERTENCIMENTO CULTURAL 

Conforme explicado anteriormente, a nacionalidade é definida por basicamente dois 

regimes jurídicos, sendo estes o jus solis, quando a nacionalidade é atribuída a qualquer pessoa 

nascida no território do país, e o jus sanguinis, quando é atribuída por hereditariedade 

(KRISTEVA, 1994). Todos os seis indivíduos entrevistados têm dupla nacionalidade, conforme 

descrito na história de vida de cada um deles já apresentada. Os aspectos administrativos do 

múltiplo pertencimento cultural, isto é, a forma como os participantes da pesquisa lidam com o 

fato de possuírem duas nacionalidades, serão discutidos a seguir. 

Raíssa, nascida na Itália, adquiriu a nacionalidade brasileira já na maioridade, tendo 

direito a esta através do regime jus sanguinis, visto que o seu pai possui também a nacionalidade 

brasileira. Segundo as palavras da entrevistada, “a pessoa assume a nacionalidade, a cidadania, 

quando ela precisa por algum motivo”. Completa ainda com a seguinte fala: “Eu mesma acho 

que até eu pensar em vir ao Brasil nunca tinha pensado em pedir a cidadania brasileira”. Ao vir 

morar no Brasil em decorrência dos estudos, avaliou ser mais conveniente adquirir oficialmente a 

nacionalidade brasileira com a finalidade de facilitar os trâmites burocráticos. Ao lhe ser 

questionado se após adquirir a nacionalidade e, consequentemente, a cidadania brasileira o seu 

sentimento de pertencimento mudou, Raíssa argumentou da seguinte forma:  

 

a cidadania, assim, não é questão de pertencimento. Eu vejo a cidadania como 

uma questão de adquirir direitos. Então até que você não vai precisar de 

acessar determinados direitos, você sabe que tem origens, mas talvez não pense 
em querer a cidadania em todos os custos. Também eu fui educada sabendo 

dessas minhas origens, mas nunca foi dada muita importância. Não me 

ensinaram as línguas... 
 

[…] 

 

...você aciona a cidadania no momento em que está precisando algumas coisas, 
mas ter o pertencimento é uma outra coisa, e como eu tenho uma linguagem 

ainda que..., eu posso falar bem, mas tem palavras ainda que eu não conheço, 

então às vezes eu me enrolo...; tem coisas que eu não conheço do Brasil, então 
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fica difícil, porque se dissesse que eu sou brasileira, as pessoas teriam uma 

expectativa de mim que talvez eu não possa dar ainda. 

(Raíssa, 27 anos, doutoranda). 

 

Nesse discurso é possível observar como para ela o fato de portar um documento que 

determine ser ou não pertencente a determinado Estado não interfere diretamente no sentimento 

de pertencimento, isto é, envolvimento afetivo, da pessoa com o lugar. Conforme encontrado na 

literatura, questões mais subjetivas tais como o compartilhamento de uma cultura são mais 

significantes para os indivíduos do que aspectos objetivos, como um documento (FRAZÃO, 

2006; HALL, 2011).  

É interessante observar que Raíssa vai mudando de posicionamento em relação ao 

pertencimento nacional à medida que a entrevista vai se desenvolvendo.  

 

Pesquisador: Mudou alguma coisa depois que você passou a ser oficialmente, 

legalmente brasileira, além de italiana no seu sentimento de pertença, na sua 
identificação com o Brasil?  

 

Participante: Um pouco sim.  
 

Pesquisador: Como?  

 

Participante: Não sei se eu estou me contradizendo, mas... (risos) Pronto! Eu 
acho que sim, porque na hora que eu tirei aquele passaporte, que tinha aquela 

certidão de nascimento brasileira e tal, falei: “Ah, poxa! Realmente esse 

caminho tá ficando mais forte.”. Talvez esse lado burocrático talvez fortaleça 
um pouco. Talvez foi na hora de pedir, mas quando recebi, sim, eu acho que 

fortaleceu. 

(Raíssa, 27 anos, doutoranda). 

 

Sobre essa mudança de sentimento de pertença, Bauman (2005) ressalta que tanto o 

pertencimento quanto a identidade não são sólidos, mas são negociáveis e revogáveis. De forma 

similar ao caso de Raíssa, Tiago adquiriu a nacionalidade brasileira também após a maioridade. 

Embora morasse no Brasil desde quando tinha um ano de idade, até os vinte e dois anos vivia no 

país como cidadão estrangeiro. Explica que até um pouco antes de se naturalizar brasileiro se 

posicionava perante as demais pessoas como sendo exclusivamente taiwanês, apesar de ter um 

contato não muito profundo com o país asiático e a sua cultura. De acordo com Carvalho (2006), 

é na situação de fronteira que as identidades se reafirmam, se transformam, se metamorfoseiam e 

se reproduzem. Ao se falar de fronteiras aqui não está se referindo apenas a divisas geográficas, 
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mas também ao encontro de culturas diferentes. Percebe-se que no caso de Tiago, houve um 

momento de sua vida em que ele reafirmava e reproduzia veementemente a cultura do seu país de 

origem, visando demarcar a diferença entre o seu lugar de origem e o lugar no qual se encontrava. 

Com o passar do tempo sua identidade foi se transformando, ao ponto de não se sentir mais 

destoante do povo brasileiro, tampouco se sentir completamente identificado enquanto taiwanês. 

Explica que nunca se sentiu estrangeiro no Brasil antes de se naturalizar, mas que também não 

passou a se sentir brasileiro depois do processo de aquisição da nacionalidade brasileira, o que, 

segundo relata, lhe parece uma contradição enorme. Elucida que em termos práticos a única 

mudança em sua vida entre o antes e o depois de se naturalizar brasileiro é que antes não 

precisava cumprir algumas obrigações civis tais como votar e se alistar ao exército, mas que,  

exceto por esses dois pontos, nada foi modificado. Assim como Raíssa, Tiago explica que fez a 

solicitação da nacionalidade brasileira com a finalidade de agilizar questões burocráticas. 

Explana que dada à condição de Taiwan não ser reconhecido como um país independente por 

muitas nações ao redor do mundo, viajar enquanto cidadão taiwanês lhe era mais complicado. 

Com o passaporte brasileiro as burocracias nesse sentido passariam a ser menores.  

No caso de Fernando, o participante explica que desde pequeno teve a dupla 

nacionalidade libanês-brasileira. Revela, contudo, que de acordo com a legislação brasileira 

naquele país ele é considerado apenas como sendo libanês, nacionalidade adquirida por 

hereditariedade paterna. Embora no período em que vivera no país do Oriente Médio possuísse 

oficialmente apenas uma nacionalidade, alega que se apresentava às pessoas tanto como libanês 

quanto como brasileiro, se sentindo pertencente e integrado à cultura de ambos os países. Já 

Fernando solicitou a nacionalidade brasileira aos onze anos, quando se mudou para o Brasil. 

Assim como Raíssa, o pedido foi feito com a finalidade de reduzir as questões burocráticas de sua 

instalação no país.  

Um ponto em comum apresentado por Fernando e por Bruno como questão administrativa 

da dupla nacionalidade é o fato de possuírem dois passaportes, o que lhes daria mais 

possibilidades de circular entre diversos países do mundo. Ambos explicam que tanto o Líbano 

quanto a Rússia são dois países que têm algumas restrições no que concerne às relações 

diplomáticas com outras nações, o que acaba afetando a concessão de vistos de entrada em alguns 

países aos cidadãos russos e libaneses. De acordo com ambos, a posse de um passaporte 

brasileiro lhes facilita o acesso a vários países do mundo, como os Estados Unidos e os países da 
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Europa Ocidental, sendo assim permitida a mobilidade e deslocamento destas pessoas por entre 

as diversas regiões do planeta, algo que tem se tornado uma situação sine qua non nas sociedades 

da contemporaneidade (FREITAS, 2009; HALL, 2009).  

Camila enfatiza constantemente no decorrer da entrevista que é argentina e que a 

identificação com o seu país é muito forte; porém em determinado ponto de sua fala admite se 

reconhecer diferente do povo argentino, principalmente quando vai passar férias no país. Afirma 

que o único momento no qual teve interesse em adquirir oficialmente a nacionalidade brasileira 

foi em um período de sua vida no qual queria prestar concurso público nos quais as condições 

para assumir o cargo fosse ser brasileira nata ou naturalizada. Exceto por esse interesse em 

termos práticos, explica que não teve motivação em se naturalizar brasileira em nenhum outro 

momento por falta de afinidade com o país. Explica, ainda, que alguns dos benefícios que poderia 

ter morando no Brasil caso se naturalizasse foram conseguidos através da aquisição da cidadania 

por meio do casamento com o seu cônjuge brasileiro. De acordo com o modelo de estratégias que 

os imigrantes e a sociedade na qual eles se encontram, proposto por Berry (2001), Camila mostra 

ter administrado o fato de se identificar enquanto uma argentina morando no Brasil através de um 

processo de integração, visto que ao passo que opta por manter a sua cultura original, não 

impedindo isso a sua interação com os outros grupos, surgindo a partir daí uma essência de 

interculturalidade (LAGES; MATOS, 2011). Assim como Fernando e Bruno, explica que o fato 

de possuir dupla nacionalidade lhe facilita a circulação entre mais países, bem como a depender 

de onde pretenda trabalhar, a nacionalidade que apresente pode influenciar em que seja 

contratada ou não, conforme declara.  

Um ponto que se destaca da fala de Mariana por ter sido evocado exclusivamente por ela 

é o do incômodo de, mesmo tendo duas nacionalidades, ser considerada como estrangeira em um 

dos lugares nos quais se encontra. Um exemplo prático dado por ela foi o de, ao tirar a sua 

carteira de habilitação para dirigir no Brasil, não colocarem no seu registro a informação de que 

era brasileira nata, visto que havia nascido na França. Foi posto sobre a sua nacionalidade em seu 

cadastro como sendo brasileira naturalizada. Relata que essa ação a incomodou muito, visto que 

lhe causou uma sensação de separação e segregação, como se lhe fosse negado um 

pertencimento. Sobre isso é possível fazer uma associação com a ideia trazida por Berlatto 

(2009), ao elucidar que a identidade social é simultaneamente inclusão e exclusão, pois os que 

são “idênticos” fazem parte do grupo, ao passo que os que não são “idênticos” aos demais 
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destoam. O fato de nascer em um território estrangeiro, no caso em questão, seria o que tornaria 

Camila diferente dos brasileiros nascidos no Brasil, o que teria gerado a diferenciação de sua 

condição de nacional criada no processo da solicitação de um documento.  

Percebe-se aqui, de forma geral, que diferentes ferramentas são empregadas no 

requerimento e acesso às nacionalidades. 

 

4.6 IMPLICAÇÕES AFETIVAS DOS DESLOCAMENTOS 

 O deslocamento de pessoas entre os diversos territórios do planeta acarreta junto consigo 

impactos afetivos na vida do sujeito. Mais do que ultrapassar fronteiras, o fenômeno da migração 

exige do indivíduo a sua inserção em uma nova ordem sociocultural (SILVA, 2005). De acordo 

com Achotegui (2012), a migração, assim a maior parte dos acontecimentos da vida, aporta junto 

consigo uma série de vantagens e benefícios, bem como um compilado de dificuldades, tensões e 

situações que demandam esforço gerando, assim, simultaneamente ganhos e perdas para o sujeito 

que se depara com esse processo. Serão expostas a seguir as implicações afetivas dos 

deslocamentos evocadas pelos participantes. Os ganhos e as perdas que eles reconhecem como 

frutos desse processo serão aqui analisadas. 

 Um dos pontos avaliado aqui como negativo em decorrência da condição de mobilidade 

evocado pelos participantes foi o da perda de contato com a família. Conforme aportado por 

Tiago, a sua família que mora em Taiwan, isto é, primos e tios, são todos praticamente pessoas 

estranhas para ele. A distância física e a falta de convivência e comunicação frequente foram 

responsáveis por gerar esse afastamento. Conforme explicado pelo participante, o máximo 

contato que tem com os seus primos que moram distante é através das redes sociais, mas que 

mesmo assim esse contato é muito raro. A perda de contato com a família como resultado do 

deslocamento também foi evocada como sendo uma consequência negativa por outras pessoas 

entrevistadas. Bruno explica que a única condição que ele avalia como podendo ser negativa de 

sua mobilidade é o fato de que quando morava na Rússia tinha mais amigos, algo que se 

restringiu um pouco quando veio morar no Brasil por causa das limitações impostas em 

decorrência de não poder se comunicar muito bem com as pessoas pela falta de domínio da 

língua portuguesa. Já para Mariana o negativo da situação de mobilidade é nunca poder ter toda a 

família reunida, pois toda a sua família materna mora em um país e a sua família parte em outro. 
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Explica, contudo, que isso não é algo que lhe provoque sofrimento. Explica que visita a sua 

família que mora distante uma ou duas vezes ao ano, tendo um contato relativamente frequente 

com ambas as partes da família. Raíssa, por seu lado, ressalta que a experiência de estar vivendo 

no Brasil está sendo bastante positiva para ela, pois se identifica fortemente com o estilo de vida 

das pessoas, bem como afirma que no cenário atual tem mais oportunidades de emprego para ela 

no Brasil do que na Itália. A falta que sente de sua família, no entanto, é um fator que pesa muito 

no que diz respeito à escolha de retornar à Itália dentro de poucos anos no lugar de permanecer 

no Brasil por mais tempo. Segundo Achotegui (2000) o processo migratório produz alguns lutos. 

Entende-se que para o autor o luto é um processo natural e frequente na vida psíquica de todo ser 

humano para a reorganização da personalidade, ocorrendo quando o sujeito perde algo que lhe é 

significativo. No caso da migração é preciso que a pessoa reelabore vínculos estabelecidos com o 

país de origem (relações interpessoais, cultura, paisagens, etc) para que os possa equilibrar com 

os novos vínculos que serão estabelecidos no país de destino. De acordo com Achotegui (2000), 

são sete os lutos acarretados pelo processo da migração, sendo estes:  

a) O luto pela família e pelos entes queridos; 

b) O luto pela língua; 

c) O luto pela cultura; 

d) O luto pela terra; 

e) O luto pelo status; 

f) O luto pelo contato com o grupo étnico; 

g) O luto pelos riscos para a integridade física. 

O luto pela família e pelos entes queridos foi o mais evocado pelos participantes. Quando 

há bom relacionamento com a família, a pessoa que migra sente muita falta do afeto e do apoio 

de seus seres queridos, resultando em um sentimento penoso, principalmente quando o migrante 

atravessa situações de necessidade ou quando adoece, podendo levar a uma ansiedade, 

sentimento de solidão e medo do futuro. As situações que envolvem separação de filhos pequenos 

e/ou familiares próximo idosos e doentes podem mobilizar a nível psicológico sentimentos de 

culpa que exigem mais esforço para serem elaborados (ACHOTEGUI, 2000). Interpretou-se 

através das entrevistas, no entanto, alguns desses sentimentos são evocados pelos participantes, 

porém em grau baixo, o que não dificulta a permanência deles no Brasil. Apenas uma das 
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participantes revela o seu desejo de retornar ao país no qual habita a sua família em decorrência 

da falta que sente dela, mas não é algo que interfira a sua permanência temporária no Brasil.  

Uma consequência, resultado da mobilidade entre dois países, que as pessoas 

entrevistadas neste estudo relatam como positiva é a ampliação da visão de mundo. Para 

compreender melhor do que se está falando, avalia-se importante trazer o recorte da fala de um 

dos participantes sobre a sua experiência de viver entre duas culturas: 

 

Foi uma... é um processo que eu acho bem positivo. Digamos que isso me deixou 

mais... como eu posso dizer? Menos paranoico em relação à questão de 
nacionalidade.  

 

[…] 

 
[...] eu no primeiro semestre tinha lido um livro chamado “Identidade” do... 

Stuart Hall. É. Aí eu fiquei pensando se eu sou brasileiro, se eu sou de Taiwan, 

mas aí eu cheguei a uma conclusão que isso eu acho que não importa pra mim. 
Simplesmente sou um fruto de, como ele diz, né, fruto de uma... Colcha de 

retalhos. Resultado de uma globalização. 

(Tiago, 24 anos, estudante)  

 

Outro entrevistado aporta com a seguinte informação: 

 

[...] você começa a perceber que não só existe você. Que você tem que estar 

com a cabeça aberta. Você vive só no Brasil, você tem aquela cultura brasileira. 

Você vai pra fora, você aprende que tem uma cultura diferente e que pode essas 
duas conviver. Então isso abriu a minha cabeça. Isso faz com que você aceite as 

coisas mais fácil. E eu agradeço muito por eu ter conseguido isso, por eu ter 

conseguido viajar pros cantos, por ter...! Então não tenho nada o que reclamar 
não. (Fernando, 24 anos, advogado) 

 

Numa perspectiva similar, outro participante complementa:  

 

A visão é mais ampla. Não sei se isso ajuda em alguma coisa mas, bom... eu 

consigo perceber a diferença entre as pessoas de um lugar e outro e tal, mas ao 
mesmo tempo você acaba identificando semelhanças. Assim, você observa 

pessoas em dois lugares diferentes, você acaba notando coisas em comum e 

coisas que são diferentes nas pessoas, então isso talvez isso ajuda um pouco. 
 

[…] 

 



90 

 

 
 

Bom, primeiro você percebe que não dá pra considerar, por exemplo, sei lá, 

todos os russos gostam de beber e que lá faz muito frio. Você acaba percebendo 

que as coisas não… não faz muito sentido você estereotipar um lugar. 
 

[…] 

 

Não dá pra construir uma visão estereotipada de um povo, embora em média, 
digamos assim, os alemães gostam de organização. Como cultura, eles gostam 

de organização. Assim, como cultura, de modo geral, os brasileiros gostam de 

futebol. Com certeza. A maioria das pessoas gosta de futebol. 
(Bruno, 26 anos, estudante) 

 

É possível aqui fazer relação com o que foi aportado na parte teórica inicial deste estudo, 

na qual explica-se que de acordo com Bauman (2005), a partir do momento em que se sai da zona 

de conforto, do habitat natural, as diferenças entre os povos começam a ser percebidas. O que os 

participantes aportam também é o fato de reconhecerem que em decorrência de suas histórias de 

vida, permeando entre culturas nacionais diferentes, reconhecem que dentro de uma mesma 

cultura há pessoas que pensam e agem diferente, não significando que todas as pessoas 

pertencentes a um local geográfico são iguais, evitando assim cair em uma estereotipação de um 

povo.  

 

4.7 PROJETOS PARA O FUTURO, PREFERÊNCIAS E IDENTIFICAÇÕES 

O último ponto a ser abordado durante as entrevistas foi sobre os projetos para o futuro 

que os participantes tinham, concernentes ao deslocamento a outro país (podendo ser o país no 

qual haviam vivido ou um terceiro país) ou à permanência no Brasil. Também discutiu-se sobre 

as preferências e as identificações deles com o país de residência atual (o Brasil) e o outro país no 

qual haviam residido antes.  

Um aspecto interessante observado na maioria das entrevistas foi quando questionado aos 

participantes sobre os projetos que tinham para o futuro e se planejavam permanecer no Brasil ou 

se mudar. Todos os entrevistados ficaram bastante pensativos nessa questão. Percebe-se que as 

respostas surgidas a partir dessa reflexão têm a ver com as preferências e identificações 

manifestadas por eles.  

Tiago, por exemplo, relata que não planeja voltar a Taiwan para morar, pois hoje em dia 

não se identifica mais com esse lugar e, de acordo com as suas próprias palavras, seria um 

“choque cultural muito imenso”. Diz que sente um “pertencimento de origem” em relação a 



91 

 

 
 

Taiwan, pois nasceu lá e seus pais são de lá, mas não se sente integrante da cultura nem fazendo 

parte do povo taiwanês. Paralelamente a isso, explica não sentir uma identificação muito forte 

enquanto brasileiro também. A partir dessa reflexão relata que se tivesse oportunidade e 

condições financeiras para se mudar para um terceiro país, acredita que o faria. Num outro viés, 

Bruno traz a seguinte fala: “os russo, eu diria que entre si têm mais coisas em comum do que eu 

com eles. Os brasileiros entre si têm mais coisas em comum do que eu com os brasileiros. Eu 

sinto isso por conta dessa bagagem mista.”. Percebe-se que existe sim identificação de Bruno 

com os dois países aos quais ele pertence, porém trata-se de uma identificação mais sucinta.  

Observa-se que as condições sócio-econômicas também influenciam na escolha de 

alternância ou permanência. Mariana explica que sente uma identificação um pouco maior com a 

França em relação à identificação com o Brasil. Afirma pensar em morar na França, mas devido a 

sua condição de estudante, pelo momento avalia mais conveniente permanecer no Brasil, embora 

reconheça que essa condição não a impede de futuramente voltar a morar na França ou em um 

terceiro país. Situação similar é apresentada por Fernando, que mostra uma identificação maior e 

uma preferência pelo Líbano. Relata que se lhe oferecessem as mesmas oportunidades no Brasil e 

no Líbano, optaria por ir morar no Líbano em decorrência da “situação econômica, pelo trabalho 

e pela vivência”, segundo suas palavras. O que dificulta essa permuta de local de residência, 

segundo o mesmo, é a sua formação. Como advogado lhe é mais restrito exercer a profissão em 

outros países, pois a legislação varia muito de país para país. Para atuar em sua profissão no 

Líbano ou em qualquer outro país afirma que teria que cursar outra faculdade, algo que não é de 

seu interesse ao menos no atual momento. Permanecer no Brasil para Mariana e para Fernando, 

no entanto, não é algo negativo, segundo relatam, mas dado seus laços identitários com a França 

e com o Líbano, respectivamente, serem mais fortes do que com o Brasil, optariam por morar 

nesses países.  

Raíssa, por outro lado, sente uma identificação muito forte com o Brasil, porém não se 

identifica enquanto brasileira alegando que para as outras pessoas ela não atende o estereótipo de 

brasileira por algumas questões tais como o não domínio completo da língua portuguesa e a 

tonalidade de sua pele. Apesar de estar gostando de morar no Brasil e de reconhecer que no 

cenário atual tem mais oportunidades de emprego aqui do que na Itália, a falta que sente de sua 

família a faz optar por futuramente retornar a morar no outro país. Camila aparenta demonstrar 
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uma flexibilidade maior nesse sentido. Apesar de se sentir unicamente identificada enquanto 

argentina, relata se sentir bem adaptada ao Brasil. Segundo explica a entrevistada: 

 

Participante: Eu me sinto formando parte [do Brasil], né. Mas assim, estou 

aqui, mas eu sou argentina.  

 
[…] 

 

Eu tenho..., minha identidade é argentina, entendeu? 
 

Pesquisador: Essa divisão fica bem clara?  

 
Participante: Eu tenho..., minha identidade é argentina, entendeu? […] E eu 

tenho orgulho disso [de ser argentina]. Agora eu não me identifico espanhola, 

entendeu? Eu sou argentina. Eu não me identifico [espanhola]. Tenho um 

passado espanhol, eu falo dele, eu tenho a minha família na Espanha…, agora a 
minha identidade é argentina, entendeu? Ela é mais brasileira...  

 

Pesquisador: Mais brasileira do que espanhola?  
 

Participante: ...do que espanhola. Claro!  

 
Pesquisador: Mesmo tendo o documento dizendo que você é espanhola?  

 

Participante: Sim. Com certeza. Com certeza. É sangue! O outro é vivência. 

(Camila, 42 anos, contadora) 

 

 Aqui é possível traçar um paralelo com a idéia trazida anteriormente de que as 

identificações culturais nacionais ocorrem quando as pessoas partilham aspectos em comum, tais 

como tradições, costumes, crenças, língua, entre outros, dinamizado pelas mesmas aspirações de 

futuro e os mesmos ideais coletivos (FRAZÃO, 2006; HALL, 2011). Percebe-se, pois, através da 

fala de Camila que existe sim o compartilhamento muito forte desses pontos com o povo 

argentino, não ocorrendo o mesmo, porém, com os espanhóis, povo com o qual partilha poucas 

características, dentre elas a nacionalidade. Através da última frase do recorte da entrevista acima 

compreende-se no caso dela que há mais compartilhamento de crenças, tradições e costumes com 

o povo brasileiro, pois Camila vive no Brasil há mais de dezessete anos do que com o povo 

espanhol, visto que o seu contato com a cultura espanhola encontra-se em uma escala menor. A 

entrevistada revela que no futuro, ao se aposentar, pensa na possibilidade intercalar temporadas 

em sua terra natal com temporadas no Brasil, mostrando assim adaptação ao lugar de acolhimento 

e a identificação com o lugar de origem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo nasceu através de uma motivação intrínseca do pesquisador, portador 

de dupla nacionalidade e que sempre se questionou como lidavam com essa situação as demais 

pessoas em condições semelhantes. Não é dúvida pela dúvida em si o que desperta o interesse 

sobre o tema, mas sim porque a questão da mobilidade de pessoas entre as distintas regiões do 

planeta, influenciando e sofrendo influência de novas e diferentes culturas, toca num dos pontos 

estruturais do ser humano: a identidade. É através dela que se constrói o “eu” de cada pessoa. Os 

traços que fazem com que ela continue sendo ela independente da situação, dando coerência, 

continuidade, afirmação de si, enfim, a “marca única” de cada pessoa, construída através da 

relação dialética com o ambiente externo a ela (ANDRADE, 1998; DANTAS et. al., 2010).  

 No contexto social atual, onde o fluxo de pessoas entre os países encontra-se intenso, mais 

e mais situações de conflito identitário podem vir a surgir. Conforme explica Bauman (2005), a 

identidade somente se torna um aspecto que ocupa um lugar central para a pessoa quando posta 

em questão. A possibilidade de que isso ocorra em situações nas quais uma pessoa se insere em 

um contexto cultural diferente (qualquer que seja, embora se enfatize aqui contexto cultural 

nacional) torna-se muito maior com a globalização e a facilitação do acesso a meios que 

permitem o deslocamento.  

 A partir da análise da conjuntura social atual e com base na literatura que aborda o tema, 

alguns questionamentos foram surgindo e, a partir daí, servindo como alicerce para o 

desenvolvimento do presente estudo. Sendo assim, observou-se que, de forma geral, para os 

participantes da pesquisa a mobilidade entre países diferentes tornou-os mais flexíveis e abertos à 

possibilidade de se mudarem novamente de país. Em alguns casos, conforme encontrado nos 

discursos analisados, não ocorre a perda da identificação com o lugar do qual se provém, mas o 

que acontece é uma aceitação e adaptação maior em aceitar a mudança de morada. Por outro 

lado, é encontrado também no material analisado que para alguns dos participantes esse 

deslocamento entre dois países (dos quais se é nacional seja por nascimento, hereditariedade ou 

naturalização) passa a provocar identificação mista com ambos os países sem, contudo, haver um 

nacionalismo mais intenso com algum dos lados. Partia-se da hipótese, no esboço desta pesquisa, 

de que esse ato de permear entre duas culturas de países diferentes provocaria uma espécie de 

perda de referência cultural, ou até mesmo uma confusão identitária nos sujeitos, o que não foi 
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confirmado nas entrevistas. Os participantes demonstram estar bem adaptados com a coexistência 

de uma múltipla influência cultural neles.  

 Todos os participantes têm dupla nacionalidade. Dos seis, apenas dois a possuem desde 

muito novos, ao passo que os outros quatro participantes as foram adquirindo entre final da 

infância e o início da idade adulta, conforme explicado em cada caso. Sobre a implicação, em 

termos práticos, da posse de mais de uma nacionalidade, observa-se em todos os discursos um 

valor positivo atribuído à situação. É associada à dupla nacionalidade mais possibilidade de 

deslocamento entre os diversos países, pois algumas nacionalidades têm “passe-livre” a 

determinados locais que outras não têm; bem como a uma questão de status, pois é relatado que 

em algumas situações possuir uma nacionalidade específica oferece mais oportunidades, tal como 

no que concerne a emprego. Em relação à questão do sentimento de pertença a um país por 

possuir a sua nacionalidade, observou-se que isto depende muito do contato que se tem com o 

lugar, e não apenas pela atribuição oficial outorgada por um documento.  

 Sobre o processo de mobilidade, além de serem relatados os aspectos positivos 

acarretados pelo mesmo, são também evocadas as dificuldades e as rupturas que ele gera. São 

relatados por alguns participantes certos entraves com os quais tiveram que lidar durante a sua 

instalação no novo contexto (apenas um dos participantes não morou fora do Brasil). Uma das 

principais barreiras que tornam um pouco mais complexo o processo da adaptação é o da língua. 

Sendo o Brasil um país no qual a maior parte de sua população domina apenas a língua 

portuguesa, se integrar à sociedade sem ter o bom conhecimento da mesma torna-se menos 

simples. Outras dificuldades também foram emersas, em especial as que dizem respeito às 

diferenças culturais. O entrave evocado como um dos mais difíceis para se lidar, entretanto, foi o 

da separação dos seres queridos. Para lidar com os possíveis conflitos gerados por essas 

situações, algumas estratégias são adotadas com a finalidade de serem amenizadoras desse 

processo.  

 Em relação à tipologia das estratégias identitárias proposta por Camilleri (1999), 

observou-se através da compreensão das entrevistas que uma das estratégias adotada pela maior 

parte dos participantes é a da coerência complexa, na qual se apoiam de elementos provenientes 

dos dois modelos culturais, visando haver assim adaptação e equilíbrio. Os participantes buscam 

articulações lógicas entre os elementos novos e as estruturas antigas, havendo adaptações e 

negociações menos passionais e mais racionais. É quando, por exemplo, nas entrevistas aparecem 
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discursos que demonstram uma identificação maior com determinada cultura, mas considera-se 

permanecer e/ou se mudar para outro país que lhe ofereça melhores oportunidades laborais. Um 

dos participantes manifesta ter apresentado no passado um comportamento fortemente 

nacionalista com o país no qual havia nascido, tentando mostrar que era diferente (e superior) das 

pessoas do lugar no qual se encontrava vivendo. Esta atitude está associada à estratégia de 

enfrentamento aos conflitos identitários do tipo de coerência simples, na qual se tenta conservar 

uma unidade identitária em decorrência de uma inadaptação ao outro contexto.   

 Foram estas algumas das considerações realizadas sobre a presente pesquisa. Assim 

sendo, conclui-se que, sendo a mobilidade e o deslocamento de pessoas entre os diversos pontos 

do planeta um fato cada vez mais frequente, a ideia de uma identidade nacional fixa torna-se 

ultrapassada. A subjetivação do sujeito contemporâneo supõe readaptações e reformulações 

constantes do conceito de identidade, exigindo uma adequação flexível da noção de identidade 

associada a um território às novas demandas de um contexto sociocultural cada vez mais 

globalizado.  

 O desenvolvimento deste estudo não foi uma tarefa muito fácil para o pesquisador. Além 

de ter sido um tema completamente novo, é um assunto que, embora não seja recente, ainda é 

pouco estudado no Brasil, em especial no domínio da Psicologia. Não obstante tenha se tido 

acesso a produções em língua portuguesa sobre situação de mobilidade, a maior parte delas 

provinha de publicações portuguesas. O material teórico produzido no Brasil sobre a temática era 

majoritariamente de áreas afins à Psicologia, tais como a Antropologia ou a Linguística. Isto não 

significa dizer, contudo, que seja algo negativo. Não se parte aqui da ideia de cisão de 

conhecimentos. Trata-se apenas de uma constatação da aparente escassez de produção de estudos 

sobre o tema dentro da Psicologia no contexto brasileiro. 

 Faz-se necessário ressaltar que este é um estudo exploratório e que nada do que se 

encontra registrado aqui é tido como definitivo. Pelo contrário. É apenas uma visão do autor, na 

qual os dados coletados foram relacionados com o material teórico acessado, estando tudo 

passível de ser discutido. Esta pesquisa também abre possibilidades para o desenvolvimento de 

mais estudos sobre a psicologia intercultural desenvolvida no Brasil. Pretende-se, por parte do 

pesquisador, a partir das portas que foram abertas com este trabalho, realizar um estudo mais 

aprofundado a nível de doutorado sobre a influência do contexto cultural nas escolhas de 

estratégias identitárias individuais e coletivas em situação de mobilidade. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Curso de Pós-Graduação em Psicologia 
Mestrado em Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Convidamos o(a) Sr.(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa “Identidade 
nacional em pessoas com múltiplo pertencimento cultural: Construção e especificidades”, que 
está sob a responsabilidade do pesquisador Filipe Soto Galindo, com endereço Avenida 
Professor Moraes Rego 1235, Cidade Universitária, CEP 50670-901, no Laboratório de 
Interação Social Humana no Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE – Fone: 
(81) 2126-8271; e-mail filipe.galindo@ufpe.br , estando sob a orientação da Professora Dra. 
Elaine Magalhães Costa Fernandez. Telefone para contato: (81) 2126-8271, e-mail 
elainef@free.fr.  
 Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o(a) senhor(a) não 
entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para 
que o(a) senhor(a) esteja bem esclarecido(a) sobre tudo que está respondendo. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, rubrique as 
folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 
do pesquisador responsável. Em caso de recusa o(a) Sr.(a) não será penalizado(a) de forma 
alguma. Também garantimos que o(a) senhor(a) tem o direito de retirar o consentimento da 
sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
O presente projeto pretende investigar como se constroem as identidades e 

pertencimentos culturais em pessoas que têm experiência de vida em mais de um contexto 
nacional, sendo um destes o Brasil. Tendo como base o aumento no fluxo migratório de 
pessoas ao redor do mundo nos últimos anos, o fato é que cada vez mais encontra-se pessoas 
que permeiam por mais de uma cultura nacional, o que muitas vezes pode chegar a causar 
choques ou rupturas culturais, provocando assim alterações na experiência subjetiva do 
indivíduo sem, necessariamente, poder se afirmar ser algo benéfico ou prejudicial. É através 
desta problematização que esta investigação será realizada com dezesseis participantes, com 
número igual -ou próximo- de homens e mulheres, que tenham idades entre 18 e 35 anos em 
locais previamente negociados com os mesmos. O estudo empregará entrevistas individuais, 
nas quais será gravada a fala do(a) participante após a assinatura deste TCLE. 

Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão gerar conhecimentos 
importantes sobre como se constrói a identidade nacional, isto é, o sentimento de pertença 
de nação em pessoas que tenham vivido em ao menos dois países diferentes, sendo esta 
questão da mobilidade de pessoas entre os países algo tão frequente no atual mundo 
globalizado. Como possíveis riscos, no momento do questionário, das entrevistas e grupos 
focais poderão ocorrer algum desconforto ou conflito para o participante ou entre este e os 
demais participantes, os quais os entrevistadores (pesquisador e orientadora) tentarão de 
minimizar. Casos especiais, se necessário, poderão ser encaminhados para atendimento por 
profissionais da Clínica Psicológica da UFPE. Os pesquisadores garantirão a confidencialidade 
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das informações e o anonimato dos participantes. 

 

 As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 
os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 
coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas, filmagens, entre outros), ficarão 
armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do 
pesquisador mestrando e da orientadora, no endereço acima informado, pelo período de 5 
anos.  
 O(a) senhor(a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 
necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores 
(ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em casos de 
danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 
ou extra-judicial.  
 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 
(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-
600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 
______________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO(A) 
 

Eu, ________________________________________________, CPF _________________, 
abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 
oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 
responsável, concordo em participar do estudo “Identidade nacional em pessoas com múltiplo 
pertencimento cultural: Construção e especificidades”, como voluntário(a). Fui devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve a qualquer penalidade. 
  
__________________________, _____ de ________________de 2014 
 
Assinatura do(a) participante: _________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite 
do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: ____________________ 
 
Assinatura: _________________ 
 

 
 Nome: ____________________ 
 
 Assinatura: _________________ 
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APÊNDICE B – JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TERMO DE ANUÊNCIA
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JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TERMO DE ANUÊNCIA 

 

 

 O projeto intitulado “Identidade nacional em pessoas com múltiplo pertencimento cultural: 

Construção e especificidades.”, desenvolvido pelo mestrando em Psicologia Filipe Soto Galindo, estando 

sob a orientação da Professora Doutora Elaine Magalhães Costa Fernandez, está sendo submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal de Pernambuco com a finalidade de serem 

avaliados os aspectos éticos da pesquisa por parte da comissão da instituição para que, desta forma, 

estando o estudo adequado às normas éticas científicas, o mesmo possa ser executado. 

 Tendo ciência de que a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, através dos Comitês de 

Ética em Pesquisa, preza pela proteção à integridade e dignidade dos participantes da pesquisa, sei da 

importância em apresentar perante o CEP e os participantes da mesma a documentação que garante o 

cumprimento dessas garantias. Por esta razão, no momento prévio à realização das entrevistas, será 

apresentado aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE, documento no qual 

serão explicados e explicitados os riscos e benefícios do estudo, bem como sendo exposto o propósito 

deste. Conheço também a importância da solicitação do Termo de Anuência à instituição a qual servirá 

como suporte para o estudo para posterior apresentação desse documento ao CEP. No caso do presente 

projeto, contudo, esta documentação não se faz necessária, pois o recrutamento de participantes se 

dará através de rede de contatos, onde à medida que eu for realizando as entrevistas, os participantes 

irão me dando indicações de pessoas conhecidas delas como possíveis participantes do meu projeto para 

que eu possa estar entrando em contato e convidando para participarem do mesmo. Sendo assim, os 

indivíduos que comporão a amostra do presente estudo não estarão filiados a alguma instituição formal, 

sendo relevante para a pesquisa apenas os critérios de inclusão e exclusão descritos no corpo do projeto. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________ 

 Filipe Soto Galindo 
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APÊNDICE C – DECLARAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA 



113 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CLÍNICA PSICOLÓGICA  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em relação à pesquisa “Identidade cultural em pessoas com duplo pertencimento cultural 

nacional”, de responsabilidade do mestrando Filipe Soto Galindo e sob a orientação da Professora 

Doutora Elaine Magalhães Costa Fernandez, ambos vinculados ao Programa de Pós Graduação 

em Psicologia da UFPE, declaro ter conhecimento de todo o teor do Projeto do mesmo, 

assumindo esta Clínica o compromisso de dar assistência psicológica aos sujeitos pesquisados, 

caso ocorram situações de conflito, constrangimento ou desconforto eventualmente provocados 

em decorrência dos diferentes processos usados na coleta de dados. 

 

Recife, 09 de janeiro de 2014 
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APÊNDICE D – CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
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CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

 

 

Olá, 

 

 

Meu nome é Filipe Galindo e sou mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Estando vinculado ao Laboratório de Interação Social Humana – LABINT, atualmente desenvolvo uma 

pesquisa com a temática de Identidade Cultural em pessoas com Múltiplo Pertencimento Nacional.  

O meu estudo tem por objetivo investigar como se constroem as identidades e pertencimentos culturais 

em pessoas que têm experiência de vida em mais de um contexto nacional. Gostaria de fazer o convite a 

pessoas que tenham tido experiência de vida em algum outro país durante período superior a dois anos 

e que tenham o domínio de língua estrangeira. É fundamental que os participantes tenham idade 

superior aos 18 anos e que morem na Região Metropolitana do Recife. É importante que os 

participantes ou tenham dupla nacionalidade (seja por nascimento ou por naturalização); ou sejam 

brasileiras e tenham morado fora do país durante período de tempo superior a dois anos; ou sejam 

estrangeiras com visto de permanência definitiva no Brasil. 

A entrevista será realizada em local e horário de preferência do participante, incluindo finais de 

semanas e/ou períodos noturnos, caso o mesmo assim o opte. A mesma deverá ser executada em língua 

portuguesa.  Antes da execução da entrevista serão explicadas ao participante as condições do Termo de 

Comprometimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual deverá ser assinado pelo mesmo a fim de protegê-

lo legalmente de qualquer possível sentimento de dano moral. Posteriormente será realizado outro 

convite para participação de um grupo focal com alguns dos participantes, o qual será executado 

algumas semanas após as entrevistas individuais.  

Caso desejem entrar em contato comigo, seja para tirar alguma dúvida ou para confirmar participação 

na pesquisa, o meu número de telefone é o 9697-9722 e o meu endereço eletrônico é o 

filipe.galindo@ufpe.br . 

Grato, desde já, pela atenção e disponibilidade, 

-Filipe  

 

 

mailto:filipe.galindo@ufpe.br
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

                               

1. Apresentação de si; 

 

2. História familiar (origens);  Construção do genograma 

 

3. Percurso de vida (pessoal);  

 

4. Possibilidades de adaptação às mudanças e deslocamentos; 

 

5. Estratégias escolhidas para lidar com as diferenças culturais; 

 

6. Multilinguismo (Alternância e competências; a relação com as línguas); 

 

7. Aspectos administrativos do múltiplo pertencimento cultural; 

 

8. Implicações afetivas dos deslocamentos (perda de contato com a família e amigos, 

ampliação de visão de mundo...); 

 

9. Projetos para o futuro... 

 

10. Possibilidade de ambivalência ou clivagem (Identificações e preferências). 

 


