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Resumo 

A presente pesquisa buscou compreender a experiência de aculturação no Brasil, de 10 
mulheres hispano-americanas, casadas com executivos expatriados. A expatriação é uma 
forma de imigração globalizada, na qual  o executivo muda de país, mas não muda de 
empresa. A análise de entrevista (pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo) , a 
aplicação de teste de resiliência, bem como a articulação teórica entre três perspectivas, a 
saber: psicologia intercultural, a resiliência humana e a psicologia analítica de C. G. Jung, 
contribuíram para a elaboração de resultados com implicações para o entendimento do 
processo de transformação nesse contexto. Foi identificado um período inicial de luto 
decorrente do desenraizamento e das perdas ambíguas referentes a transformação na rede 
social, nos papéis de gênero, conflitos entre a vida profissional e familiar  e, 
desestabilização das referências culturais e intrapsíquicas. Tal adversidade possibilitou 
também, por meio de sua superação, crescimento em outros aspectos como: 
reconhecimento da importância de relações íntimas, flexibilidade, paciência, otimismo, 
aquisição de novos códigos culturais, aprofundamento das relações familiares e 
desenvolvimento da maternidade  e feminilidade. Por outro lado, foram encontrados alguns 
fatores de risco para essa experiência. A relação com a cultura brasileira, por exemplo, se 
mostrou superficial e restrita, no caso da maioria, caracterizando uma aculturação  na 
modalidade separação. Essa forma de relação intercultural defensiva, permitiu que as 
participantes identificassem características (baixa auto-estima, passividade, 
descomprometimento, busca constante de prazer e desrespeito às leis) de um possível 
complexo cultural brasileiro de inferioridade. A superficialidade ocorre, portanto, em as 
partes desse encontro intercultural. Foram encontrados alguns fatores de risco importantes 
para o desenvolvimento resiliente das participantes: o alto controle dos impulsos somado à 
baixa regulação das emoções. Esse quadro indica que a repressão da autoexpressão  tende a 
aumentar o descontrole emocional, dificultando a realização de desejos e projetos, e 
estimulando a dependência do cônjuge. Portanto, para um desenvolvimento saudável é 
importante que profissionais da área da saúde e das organizações, bem como as próprias 
participantes, atentem para e estimulem: 1. a aculturação por meio da integração cultural, 2. 
a resiliência mediante o equilíbrio dos fatores resilientes e, 3. o processo de individuação 
decorrente da elaboração do material das camadas inconscientes da psique, constelados na 
experiência intercultural. Pode-se concluir que o caminho de desenvolvimento dessas 
mulheres aponta para a necessidade de construção de projetos próprios, independentes da 
família, para que, através da auto-realização façam, da experiência de expatriação, a sua 
jornada. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Analítica, Psicologia Intercultural, Resiliência, 
Expatriação, Esposa. 



Abstract 
 
The present study has intended to understand the acculturation experience in Brazil, among 
ten Latin-American Spanish speaking women, following their executive expatriate 
husbands. Expatriation is a form of globalized immigration, characterized by a change of 
countries without the changing companies. 
The verbal material from the interviews (were treated under the Collective Subject, Speech 
Method), the resilience test content, as well as the dialogue between three approaches: 
intercultural psychology, human resilience and the analytical psychology of C. G. Jung, 
have contributed to establishing findings that can contribute with the understanding of a 
transformation process that takes place in this context. A initial period of mourning is 
started by the enrooting process and the ambivalent losses from: social net and gender roles 
changing, professional versus family conflict and, cultural and intrapsychic boundaries 
destabilization. Such adversity has induced, through self overcoming, the development in 
other areas such as: the recognition of deep relationships importance, flexibility, patience, 
positive attitude, new cultural codes acquisition, deepening of family relations, and the 
increase of motherhood and femininity. On the other hand, some risk factors for this 
experience have been found. Their relationship with the Brazilian culture, for instance, 
were characterized as superficial e restrict, for the majority, indicating a acculturation 
process as separation. This defensive form of intercultural relation, allowed the participants 
to perceive some Brazilian inferior cultural complex symptoms (low self-esteem, 
passiveness, uncommitted behavior, pleasure search and law disrespect). Shallowness, thus, 
occurs both ways of this intercultural encounter. Risk factors were also found: a high 
control of impulses joined to a low regulation of emotions indicates that, as repression 
tends to increase, the emotional control diminish, stopping wishes and plans from 
happening, and also expanding the dependence on the spouse. Therefore, to stimulate a 
healthy development is most important that health and organizational professionals, and the 
participants themselves, notice and encourage: 1. acculturation by means of cultural 
integration, 2. the balance of resilience factors, and 3. the individuation process resulting 
from the elaboration of deeper layers of the unconscious, brought up by the intercultural 
experience. As conclusion, the path of development for these women indicates the need of 
investments in their own projects, apart from family, so that, through self-accomplishment, 
they turn expatriation into their own journey. 
 
 
KEYWORDS: Analytical Psychology, Intercultural Psychology, Resilience, 
Expatriation, Spouse. 
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Introdução 

 

O presente estudo se propôs investigar a experiência psicológica de mulheres 

que realizam imigrações temporárias devido à transferência dos maridos que trabalham 

em empresas multinacionais. Conhecida como expatriação no jargão empresarial, essa 

forma de imigração é fruto da dinâmica globalizada do mercado.  

É notório o fato de pessoas transitarem por territórios desconhecidos 

impulsionadas por diversos motivos, tais como: busca de uma vida melhor, fuga de 

conflitos sociais e políticos, exílio, melhoria da educação, alargamento da visão de 

mundo ou simples curiosidade e inquietude.  

O último exemplo de motivação me acometeu e me colocou de prontidão para o 

encontro da terra estrangeira ou do outro estrangeiro. Minhas raízes estão no Brasil há 

pelo menos quatro gerações e as anteriores vêm de vários cantos do mundo. Sempre me 

intrigou o viajante buscando o Brasil e o brasileiro buscando a viagem. Viajei, estudei, 

trabalhei e namorei em outros países; também hospedei, aqui, quem fizesse o mesmo. E, 

em dado momento, a vida me trouxe estranhas, estrangeiras, formas de atuação como 

psicóloga que contribuíram para o alargamento de minhas fronteiras profissionais e 

pessoais: atendendo pacientes nascidos em outros países e orientando estudantes 

estrangeiros e famílias expatriadas. Esse estudo é uma tentativa de compreender, 

elaborar e ampliar tal inquietação. 

Esse tema foi escolhido por sua importância e por ser contemporâneo e 

atemporal. O fenômeno da migração é um comportamento encontrado em todo o reino 

animal, trata-se da mobilidade dos seres no planeta. Na humanidade, ocorre desde o 

início dos tempos e foi responsável pela disseminação da espécie, bem como pela 

diferenciação, conflito e integração de grupos humanos. Migração significa mudança, 

movimento. Na atualidade, esse fenômeno se intensificou, especialmente, devido ao 

desenvolvimento da tecnologia de transporte e comunicação e à aceleração e 

estreitamento das relações entre indivíduos, processos e produtos ao redor do globo.  

A expatriação é uma forma de migração internacional. Neste trabalho serão 

utilizados os termos migrante para se referir, de forma genérica, ao indivíduo que se 
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locomove no espaço; imigrante, que enfatiza a entrada no novo país e; expatriado, para 

aquele indivíduo que realiza uma mudança de país dentro do contexto da expatriação.  

Jung (1928/2004) formulou ao longo de sua teoria a compreensão da relação 

dialética daquilo que é individual, cultural, específico com o que é universal e coletivo, 

tanto do ponto de vista da consciência quanto do inconsciente. A ilustre frase do 

filósofo Terêncio, “nada que é humano me é estranho”, traz no cerne tal temática, mas 

para que ficasse completa, seria necessário introduzir “tudo” no lugar do “nada”, pois o 

seu inverso tem a mesma validade. 

O mesmo encontro cultural, que ocorre na prática clínica, ocorre no ambiente 

acadêmico. Sendo este, um trabalho intercultural, envolvendo uma pesquisadora 

brasileira que se propôs estudar a experiência de expatriação de mulheres provenientes 

de diversas culturas da América Espanhola (de língua espanhola), foi empregado o 

cuidado de, sempre que possível, explicitar a origem de todos os estudos, sujeitos e 

autores apresentados no primeiro capítulo, o qual é dedicado ao tema intercultural. Essa 

foi uma forma de não incorrer em generalizações falsas, não perdendo, em momento 

algum, a consciência a respeito da especificidade cultural das teorias, avaliações e 

conclusões utilizadas por pesquisadores de uma etnia ao se debruçar sobre a outra, 

diferente. Apenas quando as especificidades ficam claras, também se pode perceber o 

que é da esfera comum entre todas as culturas. 

A partir dessas reflexões, o interesse deste trabalho foi compreender em que 

medida a experiência de mobilidade entre culturas constitui e influencia a psique 

humana a ponto de promover seu desenvolvimento e/ou adoecimento. Para discutir o 

desenvolvimento no presente contexto estudado, serão utilizados os conceitos de 

aculturação, da psicologia intercultural, “resiliência”  e “individuação” da psicologia 

analítica. Essas três abordagens teóricas, em constante diálogo, puderam enriquecer esse 

estudo. 

No primeiro capítulo foi realizada uma revisão da bibliografia sobre os temas da 

globalização, da imigração e do seu fruto: a expatriação. Buscou-se definir globalização, 

e seus efeitos na vida contemporânea, bem como enfatizar os aspectos que promovem a 

imigração/expatriação. O texto caminhou no sentido de compreender a experiência 

subjetiva da imigração e da expatriação, pelo enfoque da psicologia intercultural, 
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dedicada ao estudo: dos fenômenos psicológicos atravessados por questões culturais 

(aculturação), da teoria das redes sociais, dos papéis de gênero e do relativismo cultural. 

O segundo capítulo foi dedicado a apresentar a psicologia analítica de C. G. 

Jung, lançando as bases para verificar como a teoria junguiana poderia contribuir para a 

compreensão da experiência de expatriação. Na segunda metade do capítulo é realizada 

uma leitura do mito do herói de Campbell (2003) que ilustra e ilumina a jornada do 

imigrante temporário. 

O terceiro capítulo abordou a resiliência enquanto constructo teórico da 

psicologia, seu desenvolvimento ao longo do tempo e sua definição contemporânea. Em 

seguida, foram relatados estudos nos quais resiliência e imigração e/ou expatriação são 

relacionados, pensando nas estratégias de enfrentamento dos riscos presentes nessa 

experiência. 

Os capítulos seguintes são dedicados ao método e descrição da pesquisa, à 

apresentação e análise dos dados e por último as considerações finais. 

Com o intuito de que esse trabalho promova algumas reflexões e mobilize algum 

movimento, desejo ao leitor uma boa viagem. 
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Objetivos 

 

O objetivo da pesquisa proposta foi observar a relação da experiência de 

expatriação com o processo de individuação e desenvolvimento de dez mulheres 

hispano-americanas que acompanham seus maridos executivos em missões 

internacionais no Brasil. Secundariamente, o propósito deste estudo foi identificar 

fatores de risco, de proteção e de resiliência envolvidos nesse processo.  

O primeiro objetivo da pesquisa proposta foi observar a relação da experiência 

de expatriação com o processo de individuação e desenvolvimento de dez mulheres, de 

língua espanhola, (hispano-americanas) que acompanharam seus maridos executivos em 

missões internacionais no Brasil. 

O segundo objetivo foi identificar fatores de risco, fatores de proteção e fatores 

de resiliência envolvidos nesse processo. 
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Capítulo I  

Expatriação: uma forma de imigração 

 

 Sendo a expatriação um produto da dinâmica globalizada do trabalho, torna-se 

necessária a compreensão do fenômeno globalização e seus efeitos no mundo 

contemporâneo.  

1.1 Globalização e imigração 

 Definir globalização é uma tarefa difícil por se tratar de um fenômeno 

contemporâneo que envolve todas as dimensões da vida humana, trazendo muitas 

conseqüências tanto para a vida diária quanto para o amplo cenário da humanidade.  

 A literatura e pesquisa a respeito do tema apresenta problemas. Segundo 

Osland (2003), pesquisadora americana, são contraditórios os achados e o significado de 

globalização. Ela identificou nos estudos grande quantidade de argumentos passionais 

em categorias de pró e contra, com suporte empírico deficiente.  

 Martine (2005), pesquisando em vários países, atribui diversas reações à 

globalização ao fato de que existem muitas dimensões e maneiras de interpretar o 

fenômeno. Para o autor, a globalização é parcial e inacabada. Osland (2003) buscou 

identificar as principais interpretações e constatou a seguinte polarização. Por um lado, 

um grande grupo de pessoas do mundo dos negócios aceita a globalização como uma 

decorrência natural do desenvolvimento econômico e foca seus benefícios, tais como a 

oportunidade de crescimento econômico. Por outro lado, protestos anti-globalização, 

grupos de cientistas e estudiosos exercem um olhar crítico, apontando os efeitos 

danosos, como ameaça à prosperidade, soberania política, integridade cultural e ao meio 

ambiente. 

 Osland definiu globalização como “um processo que leva à interdependência e 

redes econômicas e a resultados econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais 

desse processo” (OSLAND, 2003, p. 139).  

 As origens da globalização remontam ao século XV. Nesta época, monarcas 

que buscavam novas rotas comerciais financiavam viagens de exploradores que 

terminaram por levar à colonização de territórios. Na era mercantilista, companhias 
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comerciais substituíram governos coloniais e, mais tarde, foram privatizadas. As duas 

guerras mundiais desordenaram os mercados globais do início do século 20 e, assim, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado para auxiliar países devastados pela 

guerra e menos desenvolvidos (OSLAND, 2003).  

 Através de sua revisão bibliográfica, Osland (2003) identificou que o termo 

“globalização” surgiu por volta de 1960. Em 1970 e 1980, investimentos estrangeiros 

diretos e tecnologia caracterizaram a globalização. Em 1995, foi criada a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Recentemente, a globalização tem sido facilitada e 

direcionada pelo acelerado desenvolvimento de transportes internacionais, tecnologias e 

telecomunicações. Dentre eles, a internet abriu mercados de serviços anteriormente 

protegidos pela distância física. 

 A seguir, serão explicitados brevemente os apontamentos de Osland (2003) que  

ilustram a amplitude dos efeitos que o impacto da globalização ocasionou nas condições 

trabalhistas, governos, sustentabilidade ambiental, cultura e mídia. Em seguida, alguns 

autores de visão crítica mais enfática serão contemplados para enriquecer a discussão 

teórica deste trabalho. 

 Em se tratando do impacto da globalização nas condições de trabalho, há 

evidências negativas e positivas: influenciou o desenvolvimento de mão-de-obra 

altamente qualificada e aumentou a oferta de empregos em alguns países e, no entanto, 

diminuiu em outros. Segundo a autora, a ameaça de desemprego é uma grande 

preocupação explicitada pelos críticos do fenômeno citado, juntamente com o arrocho 

de salário e benefícios, bem como o poder dos sindicatos. A transferência de empregos 

de um país para outro país, prática característica da globalização, é, geralmente, usada 

para diminuir gastos ou, também, persuadir trabalhadores a aceitar cortes de pagamento 

(OSLAND, 2003).  

 Quanto ao vínculo entre globalização e governos, o ponto principal tratado pela 

autora é a diminuição da soberania dos países devido ao maior poder das empresas 

multinacionais. Constata-se tal aumento na privatização de empresas e de serviços 

públicos e na concorrência tributária de países em desenvolvimento pelo 

estabelecimento de empresas multinacionais em seu território. Nesse jogo de poder, 
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como o governo está enfraquecido, às Organizações Não-Governamentais (ONGs) é 

dada a responsabilidade de contrabalançar o poder das multinacionais. 

 Já em relação à sustentabilidade ambiental, Osland (2003) indica o 

desenvolvimento e a disseminação de tecnologias e práticas para preservar o meio 

ambiente, melhorando a responsabilidade sócio-ambiental. O lado negativo da 

globalização para essa área, é a exportação de tecnologias e práticas prejudiciais. Assim, 

empresas que mudam de país se beneficiam de leis ambientais fracas ou inexistentes, 

incorrendo no uso de recursos naturais de forma imprópria. Os mercados, por sua vez, 

criam necessidades artificiais que aumentam o consumismo voraz, sem planejamento 

efetivo para lidar com a enorme quantidade de resíduo e lixo.  

 Na cultura e na comunidade, o impacto sofrido por conta da globalização é 

relatado, por Osland (2003), como ambíguo, pois aumenta a compreensão intercultural 

(cross-cultural) e aproxima laços inter-fronteiras (cross-border), promovendo maior 

entendimento entre nações mas, ao mesmo tempo, remove a segurança do mundo local. 

Há o enfraquecimento da cultura local e fortalecimento da homogeneização cultural, 

amplamente influenciada pelos Estados Unidos e Ocidente. Disso resulta que as 

pressões por uma monocultura global são compensadas por um grande esforço de 

manter a identidade étnica. Tal contra senso impulsiona movimentos de grupos 

minoritários sociais e étnicos e culturas e países periféricos ao sistema globalizado. 

 Segundo a autora, essa incongruência também é encontrada na mídia, que sofre 

dois movimentos antagônicos. Um, de descentralização, com o desenvolvimento de 

centros regionais (México para televisão latina, Índia para filmes, Hong Kong para 

televisão e filmes), e outro, de centralização, com a televisão por satélite. Osland (2003) 

aponta também para a potencialização do papel denunciador da mídia – internet e 

telecomunicações – o que foi chamado de “efeito CNN”, ou seja, a conscientização que 

as reportagens, denunciadoras de ilegalidades, promovem.  

 Em seu estudo, Osland (2003, p. 140) concluiu que “É seguro afirmar que a 

globalização produziu vencedores e perdedores em ambos os níveis do indivíduo e das 

nações”. A desigualdade aumentou entre os grupos que “têm” e os que “não têm” muita 

educação, qualificação em tecnologia e no fato de morar ou não em países competitivos 

economicamente. Segundo a autora, o impacto da globalização é misto, pois oferece 



- 8 -  
 

desenvolvimento econômico e empregos ao custo da degradação ambiental e do 

enfraquecimento da proteção do trabalho. Aponta para importância de abordar esse tema 

na educação, questionando o excesso de liberdade dos mercados, que são determinados 

pela ação do homem.  

 Contrastando com o posicionamento otimista de Osland (2003), que tende a 

enxergar um equilíbrio construtivo entre as conseqüências positivas e negativas da 

globalização, Martine reage com uma crítica mais acirrada à globalização: “seu 

dinamismo e sua força principal residem na integração econômica forjada, imposta e 

gerenciada pelas regras do liberalismo. Essas regras, porém, são seguidas seletivamente 

pelos próprios países que as promovem” (MARTINE, 2005, p. 37).  

 Críticas ainda mais severas à globalização são tecidas por Bauman (2004), 

sociólogo polonês da contemporaneidade. O autor reforça a inexistência de lei ou 

sociedade global politicamente organizada a fim de estabelecer normas de 

comportamento no cenário mundial que pudessem diferenciar atos criminosos de 

“atividades normais do comércio”. Funciona, no entanto, da seguinte forma: “no espaço 

global, regras são estabelecidas e abandonadas no curso da ação, e o mais forte, o mais 

habilidoso, o mais veloz, o que tem maiores recursos e o mais inescrupuloso é que as 

impõe e as derrubam” (BAUMAN, 2004, p. 83). 

 A visão otimista inicial, que vislumbrava o benefício do desenvolvimento para 

todas as nações, não se sustenta quando se nota o real interesse das grandes potências 

quanto à integração econômica com países menos desenvolvidos. Elas não estão 

interessadas no desenvolvimento mútuo, pois obedecem à lógica neoliberal que 

determina que culturas e países se desenvolvam de forma desigual para benefício 

exclusivo de poucos. 

Dentro desse contexto globalizado ocorre a imigração – um fenômeno que vem 

construindo as condições humanas de vida: econômica, política, cultural e psicológica; e 

por elas é construída. O esclarecimento dessas duas dimensões (globalização e 

imigração) torna-se essencial para a compreensão da expatriação, uma modalidade de 

imigração constituída pela globalização. 

Apesar de muito utilizado o conceito da i/migração pouco aparece nos estudos 

migratórios. Zambrano (2008, p.39), em pesquisa sobre migrações nas ciências sociais, 
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define o conceito da migração da seguinte forma: “Denomina-se migração todos os 

movimentos de pessoas de um país a outro, de um lugar geográfico a outro, dentro de 

um mesmo país de residência. Tratado como migração internacional e interna 

respectivamente.” 

A migração internacional é um movimento que, de um lado se configura em 

emigração, quando o movimento é de saída de um determinado país; e imigração, 

quando o movimento é de entrada em um determinado país. Há, portanto, países que são 

considerados de emigração (aqueles onde predomina a saída de pessoas), e países de 

imigração (aqueles onde predomina a entrada de pessoas). 

Com relação à direção da migração, tem-se: 

• Migração definitiva: não há perspectiva de retorno ou saída do local receptor. 

• Migração temporária: há a clara perspectiva de retorno ou saída do local 

receptor. 

A motivação para a migração pode ser:  

• Migração espontânea: vontade própria do migrante é a maior causa da migração. 

• Migração forçada:  razão externa ao interesse do migrante é a maior causa da 

migração. 

Uma discussão mais aprofundada sobre imigração encontra-se em Singer (1973). 

Atualmente, na era globalizada, mais do que nunca as migrações se dão por conta do 

fator econômico, qual seja a busca por empregos, por melhores salários, enfim, 

melhores condições de vida.  

Como já mencionado na Introdução, neste trabalho serão utilizados os termos 

migração/migrante, para enfatizar o processo geral do deslocamento humano, 

imigração/imigrante para enfatizar a direção internacional do deslocamento e 

expatriação/expatriado para se referir a esse tipo de imigração específica – migra-se de 

país mas não de empresa. 

A globalização, como é vivida atualmente, cria, renova e agrega 

particularidades, valores e modalidades à mobilidade humana. Osland (2003) apontou a 

dificuldade em atribuir diretamente a causa da migração, à globalização ou ao desejo de 

melhoria econômica de comunidades tradicionais. A autora afirma que o homem foi 
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forçado a migrar desde o início de sua existência o que influenciou as origens da 

globalização com a busca de novos territórios, que por sua vez, intensificou e modificou 

os processos migratórios. Assim, a relação existente entre migração e globalização é 

complexa. 

 A respeito da influência das empresas multinacionais no processo migratório, 

Tavares (2003), que estudou a expatriação de executivos no Brasil do ponto de vista das 

ciências sociais, afirma: 

No contexto da globalização, palavra que também vem cercada 
de conotações negativas e problemáticas, fica ainda mais difícil 
tratar dos deslocamentos populacionais. Além do peso dos 
efeitos econômicos da globalização, a entrada de novos agentes 
no tabuleiro das relações internacionais, a exemplo do 
surgimento de entidades como as empresas multinacionais, 
gera novas formas de trabalho e uma flexibilização das 
fronteiras (TAVARES, 2003, p. 85). 

 DeBiaggi (2004), pesquisadora brasileira da psicologia intercultural, em sua 

revisão da literatura, apresentou o modelo clássico “push-pull”, ou seja, desequilíbrio na 

oferta de emprego, que se propunha explicar o processo de migração internacional. A 

emigração é usada para preencher as vagas de trabalho pouco especializado ou como 

bode expiatório na causa do desemprego. A imigração, portanto, alivia a pressão 

econômica e política dos países em desenvolvimento. Essa perspectiva é individualista 

e, segundo a autora, não considera a noção histórico-estrutural. Esse modelo necessita 

ser ampliado para incluir, além das relações de poder entre os países, as redes sociais 

que influenciam o processo de imigração, pois as pessoas tendem a se mudar para locais 

em que haja pessoas conhecidas.  

 Em decorrência dos aspectos até agora tratados nesse capítulo, verifica-se que 

para compreender e atuar com as migrações internacionais, é importante ter 

conhecimento sobre como a globalização afeta o intento de as pessoas se locomoverem 

no espaço:  

O horizonte do migrante, nos dias de hoje, não se restringe à 
cidade mais próxima, nem à capital do estado ou do país. Seu 
horizonte é o mundo, vislumbrado no cinema, na televisão, nas 
comunicações de parentes e amigos. O migrante vive num 
mundo em que a globalização dispensa fronteiras, diariamente 
muda parâmetros, ostenta luxos, esbanja informações, estimula 
consumos, gera sonhos e, finalmente, cria expectativas de uma 
vida melhor. (MARTINE, 2005, p. 37) 
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 Atualmente, o que ocorre, segundo Bauman (2004), é a busca de soluções 

locais para problemas globais, já que a globalização alcançou todos os confins do 

planeta. Há “uma crise aguda da indústria de remoção do refugo humano” (p. 13, grifo 

do autor) devido à falta de espaço. Se, antes, os imigrantes vagavam da parte 

desenvolvida para a subdesenvolvida do mundo, hoje, a rota se inverteu, gerando 

problemas no centro do sistema.  

 Um sistema global desenfreado, que trata as pessoas como excessos 

desnecessários, e a crise da sobrecarga desse mesmo sistema, geram incerteza e 

insegurança que, por sua vez, alimentam uma ansiedade sem tamanho. Os estados 

pouco podem realizar a respeito dessa insegurança, “o máximo que podem fazer é 

mudar seu foco para objetos alcançáveis (...). Refugiados pessoas em busca de asilo, 

imigrantes – os produtos rejeitados da globalização – se encaixam perfeitamente nesse 

papel” (BAUMAN, 2004, p. 84). Essa situação se torna produtora, portanto, das 

políticas migratórias e fomentam um comportamento, na população geral, de exclusão 

dos imigrantes, seus bodes expiatórios. 

 É nesse contexto que se constitui a “Geração X”, formada por rapazes e moças 

nascidos na década de 1970 que experimentam sofrimentos desconhecidos das gerações 

anteriores. A respeito deles Bauman (2004) afirma: “Não necessariamente mais 

sofrimentos, nem sofrimentos mais agudos, dolorosos e mortificantes, mas sofrimentos 

bem diferentes, de um novo tipo – mal-estares e aflições, poderíamos dizer, 

‘especificamente líquido-modernos’” (p. 18). 

 Entre esses sofrimentos, o autor destaca depressão, baixa expectativa de 

trabalho e desemprego que formam um clima psicológico característico da atualidade. 

Araújo, pesquisadora brasileira da resiliência humana, também apontou as dificuldades 

vividas pelo homem contemporâneo na era do hipermodernismo: “sua angústia 

existencial tem outras roupagens: a agitação, a voracidade, a insatisfação, o estresse e a 

tensão estão entre os mecanismos dos riscos psicossociais sob os quais ele vive” (2007, 

p. 88).  

 Outros fatores de risco produzidos pela forma de vida atual são descritos por 

Melillo (2005), teórico argentino da resiliência, que apresentou uma perspectiva 

bastante inquieta da globalização:  
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A globalização da economia e as políticas neoliberais no 
mundo, com suas evidentes conseqüências de empobrecimento 
e exclusão de vastos setores da população, acrescidas do 
aumento da dependência química, delinqüência, alcoolismo 
etc. – também situações globais de risco, que são de difícil 
enfrentamento – marcam gerações com doença, prisão, 
deterioração pessoal, familiar e social, sem que se vislumbrem 
soluções também globais na política e na economia, apesar das 
boas intenções das políticas sociais e das más intenções de 
quem invoca a ação da mão invisível da economia de mercado, 
que segue concentrando riquezas, mas que nunca produz a 
anunciada distribuição para o povo de maneira necessária e 
automática. (MELILLO, 2005, pag.12). 

 
 No cenário global, onde se estruturam novas formas de relações econômicas, 

sociais, políticas, dentro das nações bem como entre elas, há a conformação do 

indivíduo global, também com novas necessidades e sofrimentos. A partir desse 

contexto, o presente estudo se propõe a compreender o fenômeno da imigração do ponto 

de vista da psicologia. 

1.2 Imigração e Psicologia 

 Os precursores dos estudos brasileiros de imigração e psicologia foram Aniela 

Ginsberg (PUC-SP) e Arrigo Leonardo Angelini (USP) (DEBIAGGI, 2004). Ginsberg, 

imigrante polonesa, iniciou, em 1947, estudos com as populações indígenas e, em 1958, 

com os problemas de adaptação de imigrantes no Brasil. Angelini, viajou, em 1950, 

para os EUA, onde entrou em contato com a Psicologia Intercultural com John Atkinson 

e McClelland, com quem estudou motivação.  

 Em seguida, muitos pesquisadores realizaram pesquisas comparativas entre 

brasileiros e estrangeiros e entre grupos variados de brasileiros. Em 1979, Paiva 

publicou o primeiro livro sobre Psicologia Intercultural. 

 A relação entre psicologia e cultura é o foco de investigação da Psicologia 

Intercultural e da Antropologia Psicológica, que prioriza os “macrofenômenos”. A 

Psicologia Intercultural:  

enfatiza o estudo do indivíduo e o comportamento interpessoal, e 
investiga categorias da psicologia tanto geral como social, tais 
como identidade, percepção, cognição, personalidade, 
comportamento social, gênero, relação interpessoal, preconceito, 
entre outros” (DEBIAGGI, 2004, p. 11).  
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É unanimidade entre os pesquisadores da imigração que o estudo sobre o  encontro de 

diferentes culturas implica no encontro de diferentes áreas do conhecimento. DeBiaggi 

(2004, p. 12) não considerou essas áreas separadas e excludentes e, ainda, esclareceu 

que a sociologia e a antropologia “vêm contribuir com a análise macrossocial dos 

fenômenos abordados, investigando a relação da cultura com os grupos sociais, as 

sociedades e as condições sociais”. 

 Atualmente, os estudos sobre imigração não apresentam um quadro teórico 

consensual (MOHR e KLEIN, 2004) porque são realizados por diversas áreas do 

conhecimento e perspectivas teóricas. Se, por um lado, essa variedade ilustra a riqueza 

de heterogeneidade que o tema desperta, por outro, torna-se um obstáculo à 

comunicação e construção do saber. Há uma grande variedade de terminologias e de 

teorias, formando uma “torre de babel” entre os pesquisadores quando se abordam os 

temas delineamento metodológico de pesquisa, análise e conclusões. Esse desafio 

científico não deixa de ser o mesmo que seu objeto de estudo – diferentes pessoas e 

culturas que, ao se encontrarem, precisam desenvolver uma forma de convivência, 

comunicação e respeito para que haja crescimento mútuo. 

 Exemplo desse desafio é que para se referir aos desafios psicossociais da 

imigração, em geral, os pesquisadores de diversos países, utilizam diferentes termos. 

Horenczyk e col. (1998) e Lerner e cols. (2005), ao pesquisarem etnias da ex-União 

Soviética que imigraram para Israel, utilizaram o termo “adaptação cultural”. Já Sam 

(2000) utilizou o termo “adaptação psicológica” em seu estudo na Noruega com as 

etnias turca, paquistanesa, chilena e vietnamita. Por sua vez, Shapiro (1999) adotou o 

termo “adaptação psicossocial” ao pesquisar, nos EUA, a etnia vietnamita.  

 Outros autores utilizaram a expressão “aculturação”. Nos EUA, Kim (2005) 

pesquisou a etnia coreana; Rodriguez e cols. (2007), a mexicana; DeBiaggi (2004), a 

brasileira; Choi e cols. (2006) investigaram as etnias euro-americana, asiático-

americana, afro-americana e hispânico-americana. Na Noruega, Oppedal e cols. (1998) 

estudaram as etnias marroquina, indiana, somaliana, turca, paquistanesa, latina 

americana, iraquiana, iraniana e vietnamita.  

 O já citado estudo de Sam (2000) comparou a efetividade de três teorias 

principais: valores familiares, identidade grupal e estratégias de aculturação, concluindo 

que tais variáveis são complementares na compreensão desse fenômeno.  
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 Berry (2004), autor canadense e um dos principais teóricos nessa área, propôs a 

criação da Psicologia da Imigração e desenvolveu o conceito de aculturação psicológica, 

considerando que mudanças ocorrem como resultado do contato entre grupos. Oppedal 

e cols. (1998) compreendem o conceito de aculturação como um processo 

desenvolvimental que apresenta diferentes fases e implica na aquisição de competência 

em duas ou mais culturas. A presente pesquisa adotará o termo aculturação e, por vezes, 

adaptação cultural como sinônimo. 

 Na concepção de Berry (2004), há uma relação estreita entre contato 

intercultural e manutenção cultural: “Até que ponto as pessoas desejam ter contato com 

(ou evitar) os outros fora de seu próprio g 

rupo; e até que ponto as pessoas desejam manter (ou desistir de) suas identidades 

culturais e atributos?” (BERRY, 2004, p. 33). Para DeBiaggi e Paiva (2004), na situação 

intercultural ocorre a intensa negociação ao redor da existência do indivíduo que 

questiona a própria identidade, a identidade grupal, valores, vivência do preconceito, 

educação dos filhos, relações familiares e questões de gênero. 

  Tradicionalmente, as pesquisas tendiam a focar na aculturação dos grupos não-

dominantes (imigrantes), mas tem se tornado usual, segundo Berry (2004) que os 

estudos atuais objetivem buscar os efeitos da interação cultural em todos os grupos 

envolvidos, incluindo as sociedades hospedeiras.  

 Para explicar como se dá a aculturação, Berry (2004) desenvolveu os conceitos 

manutenção, evitação e aquisição de valores. Tais características influenciam na 

formação da identidade cultural, ou seja, crenças e atitudes sobre si em relação a ser 

membro de um grupo cultural que ganha mais atenção quando entra em contato com 

outra cultura. 

 A tabela a seguir é baseada na teoria de Berry (1992) sobre efeito de cada 

interação cultural como resultante da postura do imigrante em relação a si mesmo e/ou 

da postura da cultura dominante que se impõe ao imigrante. 
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Tabela 1: Tipos de aculturação  

 

 A identificação com o próprio grupo cultural é denominada pelo autor 

“identidade étnica” e com a sociedade dominante é denominada “identidade cívica ou 

nacional”. Essas dimensões da aculturação são independentes, mas podem ocorrer 

aninhadas (BERRY, 2004, p. 36). 

 A identidade se torna consciente mediante o confronto com aquilo que é 

estranho e diferente – ainda que, na tomada da consciência, essa identidade se 

transforme. No contato com o outro, novos elementos são adquiridos e outros 

abandonados, reciclados, reavaliados. Segundo Sandoval (2002, p. 24), que realiza 

pesquisas no Brasil, “[...] etnicidade é relação. As pessoas não se identificam como 

pertencentes a um grupo étnico até se defrontarem com outro grupo”.  

 A influência entre pessoas gera comportamentos de afastamento ou 

aproximação e são objeto de estudo das ciências sociais e da psicologia social, que 

desenvolveram os conceitos de preconceito, estereótipos, atitudes, discriminação.  

 O clima social do país hospedeiro, que recebe os imigrantes, é determinado por 

dois conjuntos de fatores, de acordo com Berry (2004, p. 41). O fator atitudinal, que é 

influenciado por ideologia multicultural, tolerância e dominação social. O fator 

segurança implica no nível de ameaça cultural, econômica e pessoal que a entrada do 

imigrante pode despertar na população dominante. A receptividade da cultura 

majoritária influencia intensamente no processo de aculturação do imigrante:  

A tolerância à diversidade está relacionada aos padrões de atitudes 
raciais-étnicas da sociedade majoritária. Alguns grupos em 
aculturação podem ser mais aceitos e colocados no patamar mais 

Efeito no imigrante Produzido pelo 
próprio imigrante 

Imposto pelo 
grupo 
dominante 

Assimilação da cultura dominante em 
detrimento do abandono da cultura imigrante. 

Assimilação Melting Pot 
(Cadinho)  

Manutenção de sua cultura de origem, em 
detrimento da evitação da cultura dominante. 

Separação Segregação 

Integração entre a cultura de origem e a 
cultura dominante. 

Integração Multiculturalismo  

Pouca manutenção cultural e baixa interação 
com a cultura dominante.  

Marginalização Exclusão 
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alto na hierarquia de prestígio e outros ocuparem níveis mais 
baixos no sistema de preconceitos da sociedade.” (DEBIAGGI, 
2005, p. 18) 

 O preconceito, para a autora, pode ter como objetos: fenótipo, aparência, cor da 

pele, gênero, geração e nacionalidade. Apesar de o preconceito étnico ser universal, sua 

intensidade varia entre grupos e indivíduos. Para Berry (2004, p. 37), “a questão central 

é a razão pela qual algumas pessoas nutrem uma profunda e generalizada rejeição do 

‘outro’, além das variações de atitudes e dos estereótipos relativos à grupos 

específicos”.  

 Na busca de formas para a superação do preconceito entre povos e indivíduos, 

muito importante é o papel do contato intercultural na sua redução. Do ponto de vista 

social:  

A hipótese do contato propõe que sob certas condições, o 
contato intergrupal irá reduzir o preconceito entre os grupos. 
Essas condições são: os grupos em contato devem ter, a grosso 
modo, o mesmo status; devem partilhar de alguns objetivos 
comuns; devem estar em contato voluntariamente; e deve haver 
algum apoio ao contato (em vez de proibição). (BERRY, 2004, 
p. 38) 

 A partir da suposição cultural, advinda das políticas canadenses de 

multiculturalismo, de que quando maior o contato com outros grupos, menor será o 

preconceito, constatou-se que somente quando as pessoas se sentem seguras com sua 

identidade cultural elas são capazes de aceitar o diferente. Essa perspectiva contempla o 

ponto de vista do indivíduo e considera a interação na sua dimensão psicológica e 

cultural. A integração, segundo o Berry (2004), é o melhor caminho, pois remove a 

necessidade de escolher entre a cultura original e a receptora. 

 Apesar de essa suposição ser, em essência, o caminho ideal, está longe de ser a 

realidade possível para a maior parte das pessoas. Talvez o incremento da crise do 

sistema global, com relação ao refugo humano explicitado anteriormente (BAUMAN, 

2004) confira à humanidade a disposição necessária para se defrontar com os conflitos 

advindos da migração de modo próximo ao invés da segregação belicosa. Sabe-se que 

uma mudança de atitude dessa ordem implica na transformação estrutural da visão de 

mundo das sociedades que passa, inevitavelmente, por uma transformação psicológica 

na dimensão individual. 
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 Contextualizado o cenário da globalização e da imigração, o próximo tópico 

tem como objetivo compreender a experiência subjetiva pela qual passam os imigrantes 

por meio dos conceitos fornecidos pela Psicologia Intercultural. A mudança de país é 

transformadora pois, ao deixar uma vida estruturada, deve-se construir outra vida, em 

um novo lugar. Tal experiência implica perdas e ganhos do ponto de vista concreto – 

bens, espaços físicos, pessoas, instituições – e subjetivo – identidade, rede social, papéis 

de gênero e referenciais culturais.  

 Cabe lembrar que, no capítulo II, a compreensão da experiência individual será 

ampliada com a contrição da psicologia junguiana e, portanto, a inclusão do conceito de 

inconsciente e de processo simbólico na vivência de imigração. 

1.2.1 Caracterização da perda na imigração 

 Todos os imigrantes sofrem alguma forma de perda ou dor que possui 

características especiais, segundo Falicov (2001), pesquisadora argentina nos EUA. 

Essa perda é mais ampla que a da morte física porque a migração acumula várias 

perdas: parentes e amigos que permanecem no país de origem; língua natal; costumes e 

rituais; e da terra mesma. Por outro lado, é menor que a da morte, pois não são tão 

claras, completas ou irrevogáveis, já que todos se encontram vivos ainda que ausentes. 

Diferente de uma situação de morte física, a fantasia do retorno e reencontro é possível 

e ainda há possibilidade de contato, mas não da convivência. Os ganhos, ou elementos 

compensatórios da imigração, como denomina a autora são vantagens econômicas, 

sociais, educacionais, liberdade política, entre outros.  

 Essa experiência traz emoções contraditórias, tais como tristeza e alegria, 

perdas e restituições, ausência e presença. São perdas incompletas e ambíguas, como 

um duelo perpétuo. Sintomas que acompanham esse duelo podem ser palpitações, 

choro, tiques, tremores e lamentos.  

 A perda ambígua, conceito desenvolvido por Pauline Boss (1991) e 

relacionado a diversas situações, é confusa, incompleta ou parcial e ocorre de duas 

formas: na primeira, a pessoa está fisicamente ausente, mas psicologicamente presente, 

na segunda, a pessoa está fisicamente presente, mas psicologicamente ausente. Já na 

imigração, a perda ambígua se configura da seguinte maneira: os entes queridos estão 
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longe, mas presentes na mente do imigrante; ou o imigrante está presente de corpo, mas 

a mente está em outro lugar (FALICOV, 2001).  

 A perda ambígua da imigração implica no desenraizamento físico, social e 

cultural e, principalmente, no de significados. A autora constatou uma ausência de 

rituais para a perda ambígua, que ocorre devido à própria ambigüidade. Os rituais são 

importantes marcadores de transições e promovem a continuidade no meio da mudança. 

Não há rituais socialmente estabelecidos para a imigração, mas pode haver “rituais 

espontâneos”. Rituais espontâneos e rituais terapêuticos serão abordados mais 

detalhadamente no capítulo sobre resiliência. 

 As preparações para a mudança podem ter algumas características de rituais, 

como escolher objetos simbólicos mas, no geral, são práticas individuais e pouco 

coletivas. Falicov (2001) conclui que excessos ou faltas de rituais espontâneos podem 

indicar uma perda ambígua problemática ao invés do aprendizado de viver com tais 

perdas. 

 A respeito da perda do lugar e os efeitos de contratos de trabalho provisórios 

nos imigrantes, Carignato (2004) afirmou: 

 

O lugar desses imigrantes não é exatamente o não-lugar 
definido por Augé, o não-lugar de passageiros em 
trânsito, mas pelo contexto da emigração, acabam por 
não dispor de lugares sociais e psíquicos e, muitas vezes, 
até geográficos. Ao emigrar, eles deixam familiares, 
amigos, trabalho, moradia e paisagem do lugar de 
origem, mas não se inscrevem nas novas sociedades para 
onde se destinam. Portanto contratos de trabalho 
temporários são marcados pela transitoriedade das 
mudanças que, paradoxalmente, podem ser 
caracterizadas também pelo ‘a longo prazo’”. (2004, 
p.44), 

 Nesse trecho, Carignato (2004) abordou a experiência de imigrantes de baixa 

renda que buscam condições melhores de vida através de contratos temporários de 

trabalho. O caso do expatriado e cônjuge se diferencia, pois ele transita por diversos 

países e culturas sempre dentro da organização que, de alguma forma, lhe fornece uma 

continuidade de lugar. As questões de sobrevivência não são pertinentes pois, 

geralmente, essa é uma experiência de aumento salarial e status na empresa.  
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 Outra diferenciação necessária é que, no presente estudo, o sujeito analisado é 

a esposa que acompanha o executivo na experiência internacional de trabalho. Ela não 

possui a responsabilidade de garantir a sobrevivência da família. No entanto, a 

característica da transitoriedade também se impõe à esposa, portanto, cabe perguntar 

quais são os não-lugares da acompanhante expatriada. Esse assunto será melhor 

abordado adiante, neste capítulo. 

1.2.2 Redes sociais  

 A compreensão que um indivíduo tem de si passa pela apreensão da maneira 

como se relaciona com outras pessoas, as formas de relação na sua cultura e os 

contextos diversos que influenciam esse processo.  

 O olhar para a rede social do indivíduo: 

se revela crítico para uma compreensão mais inteira dos processos 
de integração psicossocial, de promoção do bem-estar, de 
desenvolvimento da identidade e de consolidação dos potenciais de 
mudança, e, conseqüentemente, também ilumina os processos 
psicossociais de desintegração, de mal-estar e de adoecer, de 
transtornos da identidade, e de perturbação dos processos de 
adaptação construtiva e de mudança. (SLUZKI, 2006, p.37) 

 Uma breve explicação teórica acerca da estrutura e função das redes sociais, de 

acordo com as idéias de Sluzki (2006), faz-se necessária para a compreensão dos 

relacionamentos interpessoais no contexto da imigração. 

 A rede social é composta por membros provenientes de quatro áreas ou 

quadrantes diferentes: 1) família; 2) amizade; 3) relações de trabalho ou escolares; 4) 

relações comunitárias e de serviço (saúde ou religião). 

 Quanto à estrutura da rede, deve se levar em consideração: 

a) tamanho: redes muito pequenas levam ao isolamento e muito grandes 

sobrecarregam o indivíduo. As mais efetivas são a de tamanho médio; 

b) densidade: conexão entre os membros independente de um indivíduo. Uma 

densidade média favorece uma boa efetividade do grupo. Uma densidade alta 

favorece a conformidade, adaptação às regras do grupo; 
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c) composição ou distribuição: área de relacionamentos em que se localizam os 

membros da rede. Redes muito concentradas são menos flexíveis; 

d) dispersão ou acessibilidade: grau de acesso, a distância entre os membros,  que 

afeta a velocidade da resposta às situações de crises; 

e) homogeneidade ou heterogeneidade: características demográficas e 

socioculturais – idade, sexo, cultura, nível socioeconômico – que fornecem 

informações a respeito da identidade do indivíduo e seus membros; 

f) atributos de vínculos específicos: a função predominante que exerce, a 

multidimensionalidade (outras funções que desempenha), a reciprocidade, a 

intensidade (compromisso), a freqüência e a história em comum; 

g) funções dos vínculos: companhia social, apoio social, apoio emocional, 

conselhos, regulação social, ajuda material e de serviços e acesso a novos 

contatos. 

 De acordo com Sluzki (2006), durante o processo de migração ocorrem, 

naturalmente, ruptura e reconstituição da rede social, portanto, “o estresse pessoal e os 

conflitos familiares são um subproduto inevitável (normativo) da migração” (p. 85). 

Segundo o autor, logo após a mudança de país, existe maior incidência de abuso 

alcoólico, violência familiar, divórcios, acidentes e doenças.  

 No momento transitório entre a rede anterior e o pleno estabelecimento da nova 

rede, há a perda de muitas relações e, conseqüentemente, da função delas para o 

indivíduo: “A rede social pessoal é um sistema dinâmico que evolui com o tempo e as 

circunstâncias. A circunstância de uma migração abala e transfigura a rede, gerando 

progressivamente um novo mapa” (SLUZKI, 2006, p. 88). Nessa rede transitória, há 

remanescentes da rede anterior, membros que migraram juntos (família) e novos 

vínculos que se formam no país hospedeiro. 

 Essa situação sobrecarrega a relação com o cônjuge que, além de lidar com as 

próprias perdas, é exigido no casamento a realizar papéis provenientes de outras 

relações perdidas pelo companheiro. Além disso, as perdas vivenciadas levam ao  

processo de luto, movimento de elaboração interna, dificultado pela exigência de 
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adaptação ao novo país, ou seja, um grande esforço de busca do mundo externo. Ambas 

as situações demandam esforços do indivíduo. 

 O casal que vive esse período com muitos conflitos pode ficar pouco 

disponível, enquanto apoio, para seus filhos – crianças e adolescentes – que também 

perderam sua rede social, tão importante para o seu desenvolvimento. Membros idosos 

sofrem uma redução drástica em suas redes tendo, ainda, menos possibilidades sociais 

de reconstrução de uma nova rede o que, naturalmente, aumenta a dependência familiar. 

Esse cenário, segundo o autor, se torna um ciclo vicioso de pressões internas e é 

responsável pelas crises familiares e pessoais. 

 Para Sluzki: 

A nova rede tenderá a ser de tamanho menor, apresentará uma 
distribuição em quadrantes mais irregular, terá menor densidade e 
um repertório mais estreito de funções; será multidimensional, 
recíproca e intensa. Tudo isso caracteriza uma rede insuficiente, 
que tende, portanto, à sobrecarga – mais expectativas depositadas 
em menos relações – e à descompensação – crises interpessoais e 
individuais. (2006, p. 89) 

 O reconhecimento e a compreensão desses riscos proporcionam um olhar 

menos patologizante e isolado para o sofrimento vivenciado nessas circunstâncias, bem 

como, auxiliam na formulação de terapêuticas mais adequadas. Os riscos da imigração 

serão retomados no capítulo sobre resiliência. 

 A complexidade que envolve a concepção de família num contexto de 

imigração e globalização, denominada família transcultural, foi descrita por Falicov 

(2001, p.1) no trecho abaixo: 

As limitações e as possibilidades da globalização tem afetado 
todos os países do mundo. Grandes números de pessoas se 
movem de um país para outro, de uma cidade para outra, e do 
campo para a cidade. As migrações têm contribuído para a 
emergência de novas formas de famílias, famílias 
transnacionais, que vivem literalmente em um lado e em outro, 
fragmentadas, sofrendo desvantagens, e também vantagens, 
tanto para aqueles membros da família que se vão como para 
os que ficam no país de origem. Esses últimos, imigrantes, por 
caráter transitivo, muitas vezes vão à consulta, mas como se 
não tivessem ido, não necessariamente mencionam as perdas e 
por isso, os terapeutas não pensam freqüentemente que os 
sintomas apresentados podem estar relacionados com as 
mudanças ocasionadas pela partida de entes próximos. Uma 
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família na qual um filho, uma irmã ou um sobrinho partiram 
para um país distante, onde a cotidianidade está alterada, para 
algumas partes da família nuclear ou para a família 
transgeracional, entra dentro da definição de família 
transcultural. 

 Além da sobrecarga de papéis da rede social perdida, descrita por Sluzki 

(2006), o desenraizamento é vivido de forma diferente por cada membro da família, 

podendo criar um conflito de interesses que cinde a unidade familiar. Falicov (2001, p. 

7) descreveu polarizações na família, revelando a ambigüidade do casal: “Um se 

identifica com querer ficar e o outro com querer ir, um idealiza o novo lugar, o outro o 

denigre; um expressa otimismo, o outro submerge no pessimismo. A dúvida. A dúvida 

perpétua do imigrante não é ‘ser ou não ser’ e sim o perpétuo ‘ir ou não ir’”. Segundo a 

autora, somente através da explicitação dos interesses e dúvidas o casal pode resolver o 

dilema que, muitas vezes, não possui uma solução rápida. 

 Dentre os aspectos que influenciam o desejo ou não de migrar, está a influência 

dos sentidos transgeracionais atribuídos à migração (CASTRO, 2006). Enquanto para 

algumas famílias, dependendo de sua história, a imigração tradicionalmente pode 

significar uma conquista do mundo, para outras pode significar abandono ou fracasso. 

Esses fatores influenciam diretamente fortalecendo ou enfraquecendo os recursos 

necessários para lidar com os desafios da mudança de país. 

 Outro dilema tradicional da experiência de aculturação expressa que caso o 

indivíduo possua forte vínculo com sua família (familismo) e, portanto, com a cultura 

de origem, sua identificação com a cultura hospedeira será mais fraca. No entanto, 

Rodriguez e cols. (2007) investigaram a relação entre familismo e aculturação em 

imigrantes mexicanos adultos de várias gerações vivendo nos Estados Unidos e indicam 

que o familismo pode ser vivenciado independente da identidade mais desenvolvida 

pelo imigrante (americana ou mexicana), o que fortalece a noção da biculturalidade. Tal 

descoberta, segundo os autores, confronta-se com a análise linear monocultural que 

condiciona a diminuição da identidade de origem ao aumento da identidade da cultura 

dominante.  

 Essa explicação não anula, no entanto, a importância e o suporte da família no 

fortalecimento da cultura de origem na identidade do imigrante, que se evidenciam nos 

estudos com os adolescentes que ainda estão desenvolvendo sua identidade. Kim (2005) 
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identificou o conflito de jovens coreanos que vivenciam a relação com os pais na cultura 

coreana e a relação com a escola na cultura americana, ou seja, a aculturação entra em 

conflito com a identidade familiar.  

 A diferença dos achados em ambas as pesquisas citadas acima – o familismo a 

favor ou contra a aculturação – pode ser atribuída às diferenças geracionais (adultos e 

adolescentes), étnicas (cultura mexicana e cultura coreana) e, principalmente, à 

distância cultural, pois a americana é muito mais próxima da mexicana do que da 

coreana. Dessa forma, vale ressaltar que, em se tratando de pesquisas interculturais, que 

possuem uma interface da psicologia com a cultura, torna-se arriscada a generalização 

dos achados devido à dificuldade de traçar a linha que separa o particular de cada 

cultura com o universal. É necessário que pesquisadores e profissionais da área da saúde 

realizem uma análise cuidadosa de todos os elementos que constituem a experiência da 

expatriação: cultura imigrante, cultura dominante e possíveis interesses do pesquisador 

em questão, sejam eles conscientes ou inconscientes. 

 Outra temática importante que divide a opinião de autores que discutem o tema 

aculturação é a função da rede social anterior à imigração e da formada no novo país. 

De acordo com os achados de Prado (2006), em sua pesquisa com famílias que migram 

internamente no Brasil, as relações da rede anterior têm grande influência na adaptação 

da família ao novo lugar. Quando há apoio emocional das relações que ficaram no país 

de origem, as famílias se sentem mais estimuladas para investir na vida em um país 

diferente quanto às relações e aos recursos. Caso não ocorra esse apoio, podem 

apresentar muitas dificuldades em construir novos vínculos satisfatórios, devido a 

preocupações e sentimentos de culpa em relação à antiga rede social. A criação de 

novas relações, segundo a autora, depende tanto do migrante quanto do outro 

pertencente à sociedade hospedeira, mas há necessidade maior do migrante de tomar 

iniciativas. A autora concluiu que, quanto maior a distância física entre o local de 

origem e de destino, maiores as possibilidades de se construir novas relações, pois o 

desprendimento da antiga rede se impõe de forma mais intensa. 

 Quanto às relações interpessoais criadas no novo país, o imigrante pode se 

relacionar com pessoas pertencentes à nova cultura e com imigrantes da sua cultura de 

origem ou de culturas similares, formando uma comunidade étnica. Tsai (2006), Choi e 

cols. (2006), Oppedal e cols. (1998) apontaram o efeito protetor da comunidade étnica 
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em relação ao preconceito da sociedade dominante; à manutenção da identidade de 

origem e também como suporte social, pois membros da mesma cultura se ajudam no 

país imigrante. Esses achados corroboram a importância das funções que a rede social 

possui na situação de imigração, descritas por Sluzki (2006).  

 A metáfora do jardineiro ilustra bem essa situação: ao mudar a planta de solo, o 

jardineiro não deve lavar as raízes porque aquele pouco de terra aderido é responsável 

por reduzir o choque do transplante (FALICOV, 2001). A terra de origem nas raízes 

significa, segundo a autora, o tipo de casa e lugar, língua, comida, amizades e conexões 

com a comunidade de origem, tradições e identidade transmitidas aos filhos. O efeito 

positivo das redes étnicas é que os laços com a terra perdida tornam o lugar mais 

familiar. A falta de redes étnicas, por sua vez, está relacionada com depressão nas 

mulheres e violência nos homens. 

 Há, por outro lado, um efeito excessivamente defensivo quando tais 

comunidades atuam de forma muito fechada à influência da cultura dominante. Há uma 

resistência à aculturação – à aquisição da língua e costumes – e isolamento (KIM, 2005; 

HORENCZYK e col.,1998) que poderia ser comparada ao conceito de separação de 

Berry (2004). Esse comportamento, tão comum nos guetos, torna-se produtor de 

preconceitos em ambas as direções: dos imigrantes e da sociedade hospedeira.  

 A atitude inversa, assimilação, foi caracterizada por Berry (2004) como 

abandono da identidade e cultura de origem em função da adoção integral da cultura 

dominante. Um exemplo desse tipo de atitude é apresentado no estudo de Tavares 

(2003, p. VII) sobre executivos espanhóis em Salvador: “por encararem a mudança de 

país como uma experiência profissional, não estabeleceram contatos com a tradicional 

colônia de espanhóis em Salvador, optaram por se misturar à população nativa e 

vivenciar ao máximo a cultura e o habitat locais”. 

 Em resposta a essas polarizações, Berry (2004), Rodriguez (2007), DeBiaggi 

(2005), Shapiro e cols. (1999) encontraram no biculturalismo a possível resolução desse 

problema, que implica em se desenvolver concomitante nas duas culturas. Essa solução 

aponta para o reequilíbrio de uma situação polarizada, na qual a contradição vivida pelo 

imigrante encontra um caminho para além da estagnação e o desenvolvimento pode 

prosseguir incluindo a nova realidade ou cultura.  
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 Ainda em relação à integração entre relacionamentos cultivados entre pessoas 

da cultura de origem e da cultura receptora, Prado (2006, p. V) – que trabalhou com 

redes sociais – conclui: 

O processo migratório pode trazer crescimento, 
desenvolvimento e inúmeras transformações significativas nos 
relacionamentos familiares, desde que exista abertura e 
adaptação às novas redes, além de uma relação saudável com a 
antiga, demonstrando a importância que as Redes Sociais 
exercem na migração, e que a migração por si, já é um 
processo de construção de Redes Sociais, que tanto depende 
quanto reforça as relações sociais através do tempo e do 
espaço.  

 
Enfim, é muito importante a presença de uma rede social viva, dinâmica, para 

que as transformações (perdas, ganhos e ressignificação) de novos vínculos possam ser 

sustentadas na experiência imigrante.  

Em conexão com o tema das redes sociais, é muito importante na imigração 

compreender, as questões de gênero, objetivo do próximo tópico. 

1.2.3 As questões de gênero na imigração 

 Os papéis de gênero estão em constante transformação, pois são influenciados 

pela construção histórica (contexto amplo) e pelas mudanças que ocorrem na vida dos 

indivíduos (contexto específico).  

 Com relação à história das questões de gênero, DeBiaggi (2003) apontou três 

momentos importantes na conformação atual dos papéis de gênero. O primeiro se deu 

na França entre o século XVIII e XIX quando houve o interesse em aumentar a 

população, resultando na formação de um discurso sobre a responsabilidade materna no 

desenvolvimento da criança concomitante à determinação do papel da mulher na esfera 

doméstica, decorrente da industrialização. O segundo momento decorreu na saída das 

mulheres das casas para ocupar o posto dos homens nas indústrias, em função da 

ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Por fim, a última fase compreende o embate 

dos dois anteriores. A contradição entre a ideologia do século XIX e a realidade 

produtiva da mulher resulta na sua conquista do mercado de trabalho, impulsionada pela 

crise financeira e pelos conflitos sociais da década de 1970.  
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 Atualmente, ideologias igualitárias e conservadoras coexistem, em graus 

variados nas diferentes sociedades. Nos grupos igualitários, há a divisão mais 

proporcional das atividades fora e dentro da casa; já nas comunidade conservadoras, a 

mulher fica responsável pelo lar e o homem pelo sustento da família ou a mulher realiza 

a jornada dupla de trabalho, fora e dentro de casa, prática cada vez se torna mais 

comum.  

 No cenário dos papéis de gênero, a presença da empregada doméstica, 

principalmente no Brasil, não altera a ideologia conservadora, pelo contrário: “Mesmo 

quando havia uma empregada doméstica, estava implícito que tais tarefas pertenciam ao 

âmbito feminino, ou seja, tais incumbências eram atribuídas à esposa na ausência de 

uma substituta” (DEBIAGGI, 2003, p. 177). 

 Na situação de imigração, o trabalho da mulher fora de casa promove uma 

transformação no papel social de gênero na família, que adquire maior independência, 

autonomia e autoconfiança: “Se antes a mulher dependia do marido para tomar decisões 

quanto às despesas da casa, aos membros da família e aos rumos da própria vida, agora 

se sente no poder de assumir seus próprios anseios e necessidades” (DEBIAGGI, 2003, 

p. 177). 

 Ao estudar famílias brasileiras imigrantes nos EUA, DeBiaggi (2003) 

confirmou a importância dos papéis de gênero nos estudos migratórios, bem como a 

influência de um contexto cultural diferente, pois permite a ressignificação dos papéis e 

da relação com o(a) companheiro(a). Muitas vezes, a transformação dos papéis de 

gênero, com a perda do padrão conservador, está associada ao sentimento de perda da 

masculinidade e feminilidade. A autora identifica uma grande diferença entre as culturas 

brasileira e americana quanto à concepção do papel de gênero, indicando que o trabalho 

interno pelo qual passam esses casais é muito intenso.  

 Em outro estudo, DeBiaggi (2004) investigou as mudanças nos papéis de 

gênero na experiência de retorno da imigração. Metade dos casais manteve, tanto nos 

EUA quanto no retorno ao Brasil, as divisões de trabalho tradicionais, ou seja, a mulher 

cuida da casa trabalhando fora ou não. A outra metade estabeleceu uma divisão do 

trabalho igualitária nos EUA, mas, alguns casais, ao retornarem ao Brasil, voltaram a 

estabelecer a divisão tradicional, enquanto outros mantiveram a divisão igualitária 
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conquistada no exterior. A maioria das mulheres e alguns homens sentem-se mais 

satisfeitos na relação e na profissão com a divisão igualitária. Ambos os estudos 

inovaram ao mostrar que não apenas as pessoas podem imigrar entre culturas, mas 

valores também e, portanto, aponta para o processo de transformação das sociedades 

que ocorre no encontro entre indivíduos de contextos culturais diferentes.  

 O estudo de Oppedal e cols. (1998), na Noruega, obteve resultados que 

confirmaram os achados de DeBiaggi (2003) quanto à maior dificuldade dos homens de 

culturas mais conservadoras adquirirem padrões igualitários: “a reversão e redução 

desse papel fere sua autoconfiança e auto-estima” (DEBIAGGI, 2003, p. 177). 

 Os autores noruegueses identificaram no conjunto da população pesquisada – 

imigrantes na Noruega das etnias marroquina, indiana, somaliana, turca, paquistanesa, 

latina americana, iraquiana, iraniana e vietnamita – o paradoxo da saúde do imigrante 

entre os meninos, que consiste na presença de mais sintomas psiquiátricos na segunda 

geração de imigrantes, do que na primeira, mais saudável. Em relação às meninas, 

foram encontrados mais sintomas na primeira geração do que na segunda, o que aponta 

para uma aculturação crescente ao longo do tempo. Os autores relacionam esses dados 

com as diferenças nos papéis de gênero em sociedades distintas. Atribuíram às meninas 

a possibilidade de assimilar melhor a cultura de países igualitários do que os meninos, 

que tendem a ficar mais tradicionalistas, adotando a lealdade relativa à cultura original. 

 O próximo tópico se dedica a elucidar alguns componentes que interferem no 

relacionamento entre culturas distintas. 

1.2.4 Relativismo cultural 

 Hofstede (2005) construiu um referencial teórico que auxilia os estudos 

interculturais de cunho sociológico, antropológico e psicológico. Ao estudar a interação 

entre diferentes culturas, o pesquisador deve levar em conta sua própria cultura e buscar 

uma posição de relativismo cultural. Hofestede (2005, p. 6) afirmou sobre esse aspecto: 

“O relativismo cultural afirma que uma cultura não tem critério absoluto para julgar 

nobres ou não as atividades de outra. Entretanto, cada cultura pode e deve julgar a si 

própria, pois seus membros são atores e também observadores”. 

 Segundo o autor, as manifestações de uma cultura podem ser compreendidas 

através da descrição de símbolos, heróis, rituais e valores. Os símbolos são 
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representações culturais no primeiro nível, mais superficial, em seguida os heróis, 

rituais e valores são manifestações mais profundas da cultura.  

 O conceito de símbolo, para Hofstede, assemelha-se ao conceito de signo para 

Jung, ou seja, seu sentido é consciente; ao passo que símbolo, para Jung, é uma 

produção do inconsciente e parte de seu sentido não está disponível para a consciência. 

O conceito junguiano de símbolo será abordado em profundidade no próximo capítulo. 

 Serão apresentados, em seguida, os principais conceitos de Hofstede:  

• Símbolos são unidades de sentido reconhecidos pelos membros de uma mesma 

cultura: gestos, imagens, objetos, palavras, vestuários. Há uma constante 

construção e desconstrução de símbolos culturais e também a influência dos 

símbolos de uma cultura nos da outra. 

• Os heróis são modelos de comportamento por exibirem características 

valorizadas em uma cultura. Podem ser personagens ou pessoas que, reais ou 

fictícias, tornam-se amplamente conhecidas e imitadas pelos demais. São as 

características que o indivíduo daquela cultura é estimulado a desenvolver. 

• Rituais são práticas coletivas que revelam um modo particular de uma cultura se 

comportar. Eles não atribuem uma praticidade ou efetividade à ação em si, mas 

são considerados essenciais na manifestação cultural. Por exemplo: etiqueta 

(bons costumes), cumprimentos e cerimônias. 

• Estereótipo é um conceito importante quando se trata do relacionamento entre 

pessoas de culturas diferentes ou entre grupos culturais. É definido como um 

pré-julgamento, crença ou idéia sobre um indivíduo ou um grupo formada a 

partir de percepções seletivas e incompletas, informações equivocadas ou, ainda, 

de experiências individuais limitadas. Estereótipos tendem a ser destrutivos e 

geradores de preconceito, pois generalizam a parte pelo todo e são usados como 

explicação para situações de conflito como, por exemplo, afirmar que brasileiros 

não são capazes de seguir normas (estereótipo por nacionalidade). 

 Hofstede (2005) construiu um modelo para análise de sociedades que enfoca a 

relação entre indivíduo e coletivo. Nas sociedades coletivistas, o interesse do grupo 

prevalece sobre o do indivíduo. O grupo familiar é fundante, pois estimula o indivíduo a 

pensar sobre si como parte de um grupo. As famílias – estendidas – tendem a ser 



- 29 -  
 

numerosas e possuem uma dinâmica intensa. Posteriormente, também serão importantes 

grupos de amigos, grupos de trabalho, grupos religiosos, entre outros. Nas sociedades 

individualistas, o interesse do indivíduo prevalece sobre o do grupo. As famílias – 

nucleares – tendem a ser menores e estimulam o indivíduo a pensar sobre si mesmo e a 

ser independente. 

 Com a bagagem teórica acumulada até este ponto: globalização, imigração, 

psicologia intercultural, redes sociais, papéis de gênero e relativismo cultural; o trabalho 

segue com o intuito de caracterizar a vivência específica de imigração da população 

alvo da pesquisa: esposas de executivos expatriados.  

1.3 Expatriação   

1.3.1 O contexto da expatriação 

 A expatriação é definida como imigração temporária de trabalho (média de 

dois a cinco anos), também conhecida como nova imigração (TAVARES, 2003). Além 

de moderna, é uma crescente forma de imigração globalizada, pois são trabalhadores 

altamente especializados que se mudam, geralmente, para a filial de sua empresa em 

outro país com contrato de trabalho previamente estabelecido. Chamada também de 

imigração transitória, “é uma migração com passagem de volta”. Apesar de, muitas 

vezes, não se saber o tempo de permanência no país, a idéia de retorno é uma referência 

que se conhece desde o início. Alguns executivos retornam ao país e à empresa de 

origem, mas outros são transferidos para uma nova filial em outro país, segundo a 

pesquisadora argentina Korenblum (2003, p. 17).  

 A globalização produziu fatores decisivos que impulsionaram a 

internacionalização das empresas e aumentaram a interdependência da economia 

mundial; reduziram barreiras comerciais; integraram economicamente a Europa; 

saturaram mercados internos dos países; geraram a rapidez no desenvolvimento 

tecnológico; ampliaram a disponibilidade de recursos em outros países, economizando 

tempo e custos; e criaram possibilidades de vantagens em fusões (MENDES, 2005). 

  Mohr e Klein (2004) descreveram os motivos que estimulam a expatriação 

de gerentes como algo dinâmico que vem se transformando ao longo dos anos e que 

varia para cada empresa. Em sua revisão da literatura, Mohr e Klein identificaram a 

transferência de conhecimento – know-how – da filial para as subsidiárias no exterior, 
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por conta da pequena oferta de pessoal qualificado no país receptor ou como tentativa 

de exercer controle e estabelecer padrões e procedimentos nas unidades no exterior 

como justificativas para as missões internacionais. Mais recentemente identificaram 

também a necessidade de aumento das redes de comunicação para garantir estratégias 

mais abrangentes que incluam todas as partes da organização de diversos países. Outro 

objetivo, mais genérico, seria a necessidade de as empresas aumentarem sua 

competência internacional, expondo seus gerentes a situações em diferentes países para 

que se tornem líderes globais. Por último, eles acrescentaram que a onda recente de 

aquisições e fusões internacionais requer o intercâmbio de pessoal entre os países para 

garantir uma integração mais suave. 

 Assim, da necessidade das organizações operarem na dimensão global, nasce o 

funcionário expatriado, alguém que possui competências interculturais, ou seja, as 

habilidades necessárias para se adaptar a uma nova cultura. No entanto, não somente os 

funcionários expatriados são encarregados dessas competências interculturais: cada vez 

mais os funcionários locais têm contato com outras culturas, seja através de equipes 

multiculturais, filiais no exterior ou de novas parcerias (MENDES, 2005). 

1.3.2. Expatriação e imigração 

 Como mencionado na introdução, a expatriação é amplamente pesquisada pela 

administração e psicologia organizacionais com o intuito de desenvolver gerentes 

globais. A psicologia, nas suas abordagens clínica e social, possui ampla produção de 

conhecimento sobre o processo de imigração de uma maneira geral, mas o 

conhecimento a respeito de expatriação é escasso, tendo muito a contribuir para a 

compreensão dessa nova modalidade de imigração.  

 O contexto dos cônjuges expatriados diverge do contexto encontrado nas 

pesquisas sobre imigração, pois a expatriação se define por uma imigração temporária, 

conseqüência de uma missão empresarial internacional que mobiliza toda a família. Já a 

causa da imigração encontrada nos artigos, deve-se à busca de um novo país, de uma  

vida diferente, deixando para trás uma situação econômica desfavorável ou mesmo de 

conflito social e político. Essa diferença irá refletir na qualidade e tipo de problemas 

enfrentados, pois essas duas formas de imigração implicam em processos diferentes de 

aculturação.  
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 Enquanto os expatriados realizam a mudança de país com o vínculo 

empregatício estabelecido previamente e, em geral, com significado de crescimento 

profissional e financeiro, os tradicionais imigrantes se mudam, na maioria das vezes, 

sem garantias de trabalho e, muitas vezes, passam por restrições financeiras até se 

estabelecerem. Tavares (2003) diferenciou a expatriação, a qual chamou de imigração 

temporária, das imigrações causadas por problemas econômicos e sociais: 

A presente pesquisa observou uma nova forma de migração 
internacional, de caráter transitório, impulsionado não pela 
impossibilidade de se viver bem dos emigrantes em seu país 
natal, mas pela chance oferecida pelas empresas em que 
trabalham de conhecer outros países e passar por novas 
experiências de trabalho, numa espécie de intercâmbio 
profissional. (2003, p. 6) 

 Essa forma de imigração, expatriação, é financiada pelas organizações por 

motivos de negócios internacionais e, quando esses motivos se esgotam, a expatriação 

termina e o executivo é chamado para retornar ao país de origem independente de sua 

vontade de ficar no país hospedeiro. No entanto, voltam para casa com seu emprego 

garantido e, segundo Tavares (2003), com o que planejavam conseguir inicialmente: 

experiência, cargo melhor, entre outros aspectos.  

 Mais uma diferença que se sobressai entre essas duas formas de imigração é 

quanto à disponibilidade para estabelecer raízes no país receptor. Ao passo que o 

“imigrante permanente” é estimulado a criar novos laços no novo país, os quais deve se 

apropriar pelo caráter permanente, o “imigrante transitório” “não pode estabelecer 

raízes; o expatriado em trânsito sabe que irá retornar. Não deve lançar a âncora” 

(KORENBLUM, 2003, p. 17).  

 Apesar das diferenças mencionadas acima, a compreensão da aculturação no 

contexto da imigração tradicional se justificou pela necessidade de apreensão dos 

aspectos psicológicos da expatriação devido à escassez dos estudos. Isso é possível 

devido ao fato de ambas as vivências – imigração tradicional e expatriação – possuírem 

aspectos comuns em seus processos de aculturação: o aprendizado da língua, de novos 

costumes, formação de rede social, reajuste familiar, transformações na identidade 

cultural e na experiência de mundo interno.  
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1.3.3. A esposa acompanhante 

 Quando se trata de abordar a experiência da família que acompanha o executivo 

na expatriação, as pesquisas de administração de empresas reconhecem a importância da 

família – principalmente o cônjuge acompanhante (homem ou mulher) – no sucesso ou 

fracasso da missão internacional do executivo e, portanto, da organização (BLACK e 

STEPHENS, 1989; OSLAND, 2000; TAKEUSHI e cols, 2002; MOHR e KLEIN, 2004; 

MENDES, 2005; VAN DER ZEE e cols, 2005; KONOPASKE e cols., 2005).  

 A adaptação do cônjuge se torna importante tendo em vista o prejuízo financeiro 

causado por uma missão internacional mal-sucedida. Black e Stephens (1989) e Punnet 

(2001) calcularam valores de 50 a 200 mil dólares com cada executivo expatriado que 

deve ser repatriado e reintegrado à empresa de origem. Ambos os estudos concordaram 

com o valor de dois bilhões de dólares gastos por empresas norte-americanas 

anualmente vinculados diretamente ao fracasso dos expatriados e mencionaram o dano 

causado à reputação dessas organizações.  

 O cônjuge é considerado elemento de apoio, coadjuvante, ao papel principal do 

executivo global, empreendedor, que enfrenta muitos desafios. Esse é um fator que 

necessita de mais atenção, tanto do ponto de vista acadêmico como nas ações das 

empresas.  

 No período inicial de tomada de decisão, segundo Osland (2000), surge a 

incerteza do ajuste do resto da família na qual alguns expatriados sentem uma difícil 

responsabilidade por desenraizar a família sem a garantia de que cada membro irá se 

ajustar a nova cultura ou que a/o esposa/o irá encontrar emprego remunerado ou não.

 Para Korenblum (2003, p. 23): 

Em sua grande maioria, os fracassos de um processo de 
expatriação se devem a uma falta de adaptação (em nível 
pessoal e familiar) ao novo entorno cultural, e à capacidade do 
executivo de fazer frente as suas novas responsabilidades. 
Portanto, o expatriado não deve apenas receber uma preparação 
para o cargo que ocupará, mas também se deve incluir a sua 
família na formação sobre o impacto cultural que sofrerão. 
 

 A influência de esposas norte-americanas em relação à disponibilidade e ao desejo 

de acompanhar o marido em missões internacionais foi investigada por Konopaske e 

cols. (2005) com o objetivo de proporcionar aos departamentos de recursos humanos 

das organizações mais instrumentos para identificar as famílias predispostas a aceitar a 

expatriação, evitando o fracasso.  
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 Além disso, a influência do cônjuge no ajuste e na intenção do executivo de 

permanecer no país de expatriação foi estudada por Black e Stephens (1989), que 

questionam se “o ajuste do cônjuge é uma fonte potencial de retornos prematuros, ou se 

o cônjuge é simplesmente uma desculpa conveniente para as empresas e para o 

executivo usarem” (p. 530). 

 Apesar de os estudos sobre o ajuste de cônjuges terem aumentado nos últimos 

anos, existem poucas pesquisas conceituais e empíricas que se dediquem a investigar a 

experiência do ponto de vista do cônjuge, o seu ajuste à situação de expatriação e não 

apenas enquanto um fator que influencia o ajuste do executivo.  

 Essa carência foi reconhecida por Mohr e Klein (2004) e Punnet (2001), que se 

propuseram a pesquisar a experiência do cônjuge do seu próprio ponto de vista. Mohr e 

Klein (2004) encontraram três dimensões para o ajuste do cônjuge sendo que, segundo 

os autores, duas já haviam sido descritas por Black e Stephens (1989) e a terceira foi 

denominada pelos autores como “ajuste de papéis”. Os autores também concluíram que 

fatores como idade do cônjuge e experiência internacional anterior é mais importante 

para o ajuste do que treinamento cultural antes da partida. Os autores reconheceram a 

influência do cônjuge no sucesso da expatriação, mas alertaram que um passo 

intermediário essencial seria analisar a importância do ajuste no seu próprio bem-estar e 

satisfação durante uma missão internacional.  

 Outro grupo de estudo concentrou sua busca na influência recíproca que ocorre 

entre executivo e cônjuge e como essa interação do casal influencia: a repatriação de 

casais finlandeses vindos de várias partes do mundo (GREGERSEN E STROH, 1997), 

os resultados dos executivos japoneses expatriados nos EUA (TAKEUSHI e cols, 2002) 

e o bem-estar de famílias expatriadas em diversos locais (VAN DER ZEE e cols, 2005). 

 Em estudos específicos sobre expatriação (MOHR e KLEIN, 2004), os termos 

adaptação, aculturação e ajuste são usados e, em geral, referem-se ao grau de conforto 

psicológico com relação a vários aspectos da cultura do país receptor. Uma definição 

mais precisa de ajuste desenvolvida pelos autores seria: “o grau com o qual indivíduos 

em missões no exterior percebem que seus valores, normas e padrões comportamentais 

podem ser conciliáveis com aqueles comuns no país receptor” (p. 1191). 

 Punnet (2001) realizou a revisão de seus três estudos empíricos envolvendo 

cônjuges (homens e mulheres de diferentes idades) de executivos expatriados na Irlanda 

e de funcionários do governo canadense expatriados em outros países. A autora os 

classificou em três grupos: 
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a. Esposas que não esperam trabalhar no país receptor são consideradas tradicionais e 

a maioria dos estudos retratava esse tipo de cônjuge. A principal questão desse grupo é 

se a esposa vai sofrer um choque cultural substancial e se fechar para o mundo, levando 

o marido a decidir se retorna para o país de origem prematuramente para não arriscar a 

saúde física, psicológica e emocional da esposa e, possivelmente, seu casamento. 

Quando a transição ocorre bem, a esposa se torna parte do sistema, auxiliando as que 

chegam e fornecendo informações realísticas sobre a experiência.  

b. Esposas que esperam trabalhar no país receptor, além de sofrerem o choque cultural, 

têm preocupações a respeito de sua situação profissional. Esse grupo tende a crescer em 

tamanho, já que cada vez mais mulheres trabalham no mundo. Esse grupo, geralmente, 

sabe muito pouco sobre as possibilidades de trabalho no país receptor e é despreparado 

para o ambiente estrangeiro de trabalho. É necessário que essas esposas se preparem 

antes da mudança, informando-se, conseguindo visto de trabalho, entre outras 

providências e que considerem outras oportunidades profissionais caso não consigam 

emprego na profissão atual.  

c. Esposos que predominantemente esperam trabalhar no país receptor constituem 

apenas 10% dos cônjuges norte-americanos, mas tendem a aumentar, pois há mais 

mulheres em níveis de gerência média que buscam cargos no exterior. Os esposos que 

são impossibilitados de trabalhar, na grande maioria dos casos, vivem a experiência de 

modo estressante porque em muitos lugares tal fato é inaceitável e os próprios esposos 

sentem-se desvalorizados. A autora afirma que esse grupo precisa de maior apoio 

emocional e suporte profissional e muitos casamentos tendem a terminar quando a 

adaptação à nova situação não ocorre. 

 Os fatores que influenciam no desejo de a esposa participar da experiência de 

morar em outro país foram identificados por Konopaske et al. (2005). O primeiro fator 

importante se refere ao envolvimento profissional, o qual limita em muito a escolha por 

experiências de curto prazo (menos de um ano), pois é considerado que não vale a pena 

arriscar a carreira pelo pouco tempo de experiência. Quando se tratam de oportunidades 

de longo prazo (alguns anos), os cônjuges tendem a vislumbrar algumas vantagens 

como aproximar emocionalmente a família e o casal; aprender uma nova língua; 

conhecer profundamente uma nova cultura; viajar ao redor da localidade. A segunda 

característica que influencia no seu desejo de morar no exterior é ser aventureiro e se 

relaciona com gostar de provar novas comidas; visitar novos lugares; e começar novas 
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atividades. Por fim, o fator organizacional se refere ao suporte da empresa à mudança  e 

quando não há auxílio em relação às necessidades profissionais, financeiras, 

educacionais do cônjuge, seu desejo pela expatriação é menor. Os autores concluem que 

é grande a influência recíproca que o desejo do cônjuge e o do expatriado exerce um 

sobre o outro. 

 O ciclo de vida do expatriado com foco na experiência da esposa, que conforme 

muda de estágio alteram-se as necessidades foi descrito por Punnet (2001) em quatro 

estágios: 

a. Pré-expatriação é o momento da seleção da família para a posição no exterior. As 

características procuradas na esposa são disposição para a recolocação; flexibilidade e 

abertura para diferenças culturais. É um momento de busca de informações sobre o país, 

aprendizado da língua entre outras.   

b. Início da expatriação é dividido em duas etapas, a “lua de mel” quando tudo parece 

interessante e novidade, é o período de organizar casa, escola etc. A segunda etapa, 

geralmente, é vivida através de uma crise, na qual o ajuste à nova cultura se torna muito 

difícil. A esposa tende a se retrair e isolar, principalmente, no caso da esposa que não 

conseguiu trabalho. Nesse momento, o apoio de outras expatriadas é muito efetivo e 

psicoterapia pode ser indicada.  

c. Final da expatriação é o momento em que o ajuste ocorreu e a vida diária tem seu 

próprio ritmo. A preocupação nesse estágio é com o retorno e Punnet enfatizou a 

importância de aumentar o contato com o país de origem.  

d. Pós-expatriação se refere ao retorno ou, como alguns autores denominam, 

repatriação. Nesse período, o casal passa por uma nova faze de ajuste cultural ligado ao 

restabelecimento da vida, as diferenças entre as culturas se tornam marcantes, com o 

agravante de que há uma expectativa de que se adaptar ao país de origem é mais fácil, o 

que pode tornar mais difícil. 

 O ajuste do executivo expatriado ao novo país é considerado como possuindo três 

facetas: o ajuste geral relacionado às tarefas diárias, tais como compras e  moradia; o 

ajuste de interação, como relações com as pessoas locais e ajuste profissional, 

relacionado às tarefas do trabalho (BLACK E STEPHENS, 1989). O modelo sugerido 

para a esposa inclui o ajuste geral e o ajuste de interação, no caso de a esposa não 

trabalhar no país receptor.  

 Mohr e Klein (2004), que estudaram esposas norte-americanas na Alemanha, 

acrescentaram um novo tipo de ajuste. Trata-se do ajuste de papel que inclui as 
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mudanças relacionadas a não exercer mais uma atividade profissional quando antes 

exercia, tornar-se responsável pela casa e crianças em tempo integral e, mesmo esposas 

que não estavam empregadas anteriormente devem enfrentar novas tarefas e 

expectativas em relação aos seus papéis. Os autores afirmaram que quando a escolha de 

cuidar dos filhos parte da esposa, o ajuste de papel se torna menos problemático. 

 

 Mohr e Klein (2004) identificaram alguns fatores que foram considerados como 

influentes no ajuste da esposa: 

• Idade parece influenciar positivamente no ajuste devido à maior experiência de 

vida acumulada, pois se desenvolveu mais recursos para aculturação.  

• Crianças, por um lado, aumentam as dificuldades, pois se ajustar se torna mais 

complexo mas, por essa mesma razão, elas são obrigadas a interagir mais com as 

pessoas locais, o que aumenta seu ajuste.  

• Conhecimento da língua do país receptor é um elemento que pode levar, quando 

ineficiente, ao isolamento e frustração e, por outro lado, quando eficiente, pode 

contribuir para o aumento da rede social.  

• Experiência internacional anterior é considerada um fator de facilitação do ajuste 

cultural, pois o indivíduo sabe o que esperar, em geral, sobre a experiência de 

ajuste cultural e transferências, assim, os comportamentos efetivos podem ser 

empregados novamente e os ineficientes podem ser descartados.  

• A motivação em relação à mudança está relacionada com o interesse por novas 

coisas e pela busca do ajuste cultural. Geralmente, a motivação maior ocorre em 

relação aos benefícios para a carreira do marido mas, quando existem outras 

motivações, o ajuste é melhor.  

• Abertura pode ser definida pela receptividade em aprender e mudar numa nova 

situação e pode ser um elemento que facilita o ajuste.  

• Grau de participação no processo decisório da empresa diz respeito a ser passiva 

ou ativa na mudança e aumenta a possibilidade da esposa se motivar ao longo do 

processo.  

• Percepção da distância cultural diz respeito à experiência pessoal de avaliar as 

diferenças entre a própria cultura e a cultura local. Quando essa diferença é 

avaliada como muito distante, o indivíduo tem dificuldade de identificar um 

comportamento adequado para situações na nova cultura, sendo um obstáculo 
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para o ajuste.  

• Treinamento cultural antes da partida tem sido relacionado à facilitação do ajuste 

cultural posterior, pois reduz o grau de incertezas e melhora a interação com 

pessoas da cultura local.  

• Interação com pessoas da cultura local é relacionada com suporte para a vida 

diária, para conhecer melhor a cultura em termos de valores e normas facilitando 

o ajuste cultural.  

• Ajuste do executivo expatriado influencia diretamente o ajuste geral e de papel da 

esposa e não apresenta tanta influência no ajuste de interação. Autores sugerem 

que o nível de influência é interdependente dentro do casal. 

  

 Van der Zee et al. (2005) afirmam que distribuir a atenção entre trabalho e casa é 

um dos principais problemas enfrentados por casais modernos, o que se intensifica 

quando  se trata de casais expatriados, pois esse é um momento importante na carreira 

do expatriado, ao mesmo tempo em que a família passa pelo intenso processo de ajuste 

cultural. Assim, os autores enfatizam que a interferência exercida pelo papel 

profissional no papel familiar se torna mais acentuada, pois ambos os papéis disputam 

tempo do expatriado. Analisam, portanto, os dois tipos de efeito: o efeito de espalhar 

(spillover) é “o processo no qual o stress de um indivíduo num domínio resulta em 

stress em outro domínio”– e o efeito de cruzar (crossover) é “o estresse experienciado 

por um dos cônjuges como resultado do estresse experienciado pelo outro cônjuge nos 

papéis profissional e familiar” (VAN DER ZEE et al., 2005, p. 244). Os autores 

concluem que a interferência de papéis entre os cônjuges existe e influencia o estado de 

bem-estar subjetivo. Tais resultados se assemelham aos encontrados por Takeuchi, Yun 

e Tesluk (2002), que encontraram spillover e crossover ambos influenciando no ajuste 

tanto do expatriado como do cônjuge.  

 Van Der Zee et al. (2005) ainda afirmam que problemas familiares influenciam 

negativamente no trabalho do expatriado e, por outro lado, quando o expatriado é muito 

demandado no trabalho, resta-lhe pouca energia para a vida familiar, o que sobrecarrega 

o cônjuge em casa. Os autores também encontraram um mecanismo de influência entre 

os cônjuges que funciona como um contágio de estados mentais, o que pode levar a 

ciclos crescentes de estresse na família. 
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 Na maioria das famílias em trânsito, de acordo com Korenblum (2003, p. 23), 

“as mulheres se ocupam da casa e dos filhos e os homens de prover o sustento. 

Funcionam como os matrimônios de famílias conservadoras tradicionais”. Isso pode ser 

vivido sem problemas ou, muitas vezes, com muita angústia e ansiedade devido à 

contradição entre possuir uma carreira própria e seguir o marido e ocupar-se dos filhos, 

atuando solitariamente como dona-de-casa. 

 Nos casais em que a subordinação à carreira do marido é muito explícita e 

permanente, torna-se difícil o desenvolvimento profissional da mulher. Portanto, quando 

há um desejo persistente de trabalhar, por parte da mulher, a taxa de divórcio e 

separação é muito alta. 

A mudança de país vai atingir cada membro de forma diferente dependendo de 

seu momento do ciclo vital, suas características particulares e principalmente das 

relações entre si.  Segundo Korenblum, “a adaptabilidade de uma família está ligada 

intimamente ao seu grau de flexibilidade e sua aptidão para mudança” (KORENBLUM, 

2003, p. 27). Então para se pensar a experiência da esposa acompanhante deve-se ter 

sempre em mente, as relações familiares. 

Partindo da compreensão dos processos de globalização e de imigração, esse 

capítulo abordou o processo de aculturação, as perdas ambíguas vivenciadas, as 

transformações nas redes sociais e na divisão de papéis de gênero nos casais. Finalizou, 

com uma exploração acerca do contexto da expatriação e, principalmente da esposa 

acompanhante, durante a mudança de país. 

No próximo capítulo, é apresentada a psicologia de C. G. Jung e as possíveis 

contribuições para a vivência imigrante, do ponto de vista dos processos psíquicos, 

conscientes e inconscientes. 
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CAPÍTULO II   

Psicologia analítica e expatriação 

  

A psicologia analítica de Carl Gustav Jung proporciona uma visão simbólica de homem 

e de mundo que pode contribuir para o debate a respeito da experiência de 

imigração/expatriação. Este capítulo se destina a discutir o tema a partir de conceitos 

junguianos. 

 

2.1 Individuação 

“Há uma destinação, uma possível meta [...]: é o caminho da individuação”. 

C. G. Jung,[1928] 2004 

 Individuação é um dos pilares conceituais da teoria junguiana pois, em se 

tratando do processo dinâmico de desenvolvimento humano, articula em torno de si 

outros conceitos fundantes e as relações vivas que estabelecem entre si.  

 A definição de individuação apresentada por Jung ([1921] 1991, par. 853) é a 

seguinte: “É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento 

da personalidade individual”. Por meio da integração de conteúdos inconscientes de 

sua psique, o homem amplia sua personalidade, tornando-se cada vez mais único, 

diferenciado, e consciente de si. O objetivo desse processo é “a síntese do si-mesmo” 

(JUNG, [1934] 2000, par. 278).   

 Conceito central na teoria junguiana, intrínseco ao de individuação, é o de si-

mesmo ou Self, que significa, ao mesmo tempo, centro e totalidade da psique. O Self: 

Expressa a unidade e totalidade da personalidade global [...] 

Uma vez que, na prática, existem fenômenos da consciência 

e do inconsciente, o si-mesmo como totalidade psíquica tem 

aspecto consciente e inconsciente. O si-mesmo aparece 

empiricamente em sonhos, mitos e contos de fada, na figura 

de “personalidades superiores” como reis, heróis, profetas, 

salvadores etc. ou na figura de símbolos de totalidade como o 

círculo, o quadrilátero, a quadratura circuli (quadratura do 

círculo), a cruz etc. (JUNG, [1921] 1991, par. 902)   
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 Tais conceitos foram associados ao tema migração por Castro (2006, p. 92) 

quando este afirma que o processo de migração exprime o desejo da busca pela 

individuação, ou seja, do desenvolvimento do Self: O trecho abaixo exprime essa idéia: 

Esse caminho que o migrante percorre em sua vida objetiva 

representa a concretização de um outro caminho, no nível 

psíquico, de permanente confronto da consciência com o 

inconsciente, com o psiquicamente desconhecido. 

 Esse lugar desconhecido, comentado pela autora, é, no caso da imigração, 

estrangeiro, ou seja, ainda mais desconhecido. Osland (2000) reforça tal opinião ao 

analisar as diferenças entre migrações para locais dentro do território nacional e para o 

exterior. A viagem para um lugar estrangeiro no mundo implica, necessariamente, em 

uma viagem para um local estrangeiro na psique, no qual o viajante deve confrontar-se 

com aquilo que, apesar de desconhecido, é seu.  

 O inconsciente, na concepção junguiana, possui diferentes esferas, desde a 

mais pessoal até a mais coletiva: “Na medida em que há diferenciações correspondentes 

à raça, tribo, ou mesmo à família, também há uma psique coletiva que pertence à raça, 

tribo e família, além de uma psique coletiva ‘universal’” (JUNG, [1928] 2004, par. 

235). Essa construção teórica oferece instrumentos para se pensar amplamente o 

fenômeno da mudança de país, pois concebe uma psique cultural, não apenas na 

consciência – que possui costumes e valores da cultura em que está inserida – mas na 

dimensão inconsciente também, o qual apresenta camadas de material reprimido 

cultural, esquecido ou latente, proveniente de uma família, um país ou um continente 

inteiro.   

 O fenômeno inconsciente é, portanto, o território comum a toda a humanidade, 

ou seja, em meio à todas as diferenças e estranhamentos culturais, há um ponto de 

encontro da humanidade (CASTRO, 2006). Dado que ninguém está livre da dimensão 

desconhecida da psique.  

 O inconsciente coletivo, na sua camada mais profunda, é composto por 

arquétipos ou imagens primordiais definidos como padrões psíquicos temáticos 

universais que se apresentam ao indivíduo de acordo com suas experiências e 

acompanham o desenvolvimento humano. “Não se trata de idéias inatas, mas de 

caminhos virtuais herdados” (JUNG, [1928] 2004, par. 219).  
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 O arquétipo do Herói é apontado como o guia para enfrentar os desafios da 

experiência de migração interna (CASTRO, 2006) e de expatriação (OSLAND, 2000). 

Esse tema será desenvolvido no tópico sobre a jornada do herói. 

2.1.1. Mudança e identidade 

 Ao mudar de país, o indivíduo tem que operar dentro de outros valores e 

códigos culturais inicialmente desconhecidos mas que, no entanto, pertencem à 

consciência coletiva da nova sociedade. O termo “consciência coletiva” foi utilizado por 

Jung no sentido de “patrimônio geral da consciência” ([1928], 2004 par. 229). 

 Em princípio, o indivíduo que não está adaptado ao novo ambiente poderá 

vivenciar experiências que em uma situação familiar não ocorreriam. O desconhecido, o 

novo, traz renovação, criatividade, ampliação de horizontes bem como desconforto 

intenso relacionado à incompetência, incompreensão, dependência de outros. Essa 

situação remete à experiência infantil, por um lado de desamparo e dependência e, por 

outro, de transformação e aprendizado.  

 Essa vivência é identificada por Osland (2000) em estudos sobre executivos 

expatriados que, muitas vezes, deixam uma situação de extrema independência, 

conhecimento e autoridade no país de origem para lançarem-se ao desafio profissional 

em um país estrangeiro no qual, inicialmente, encontram-se perdidos, dependentes, 

inseguros, limitados e cometendo muitos erros. Obviamente, o grau de sofrimento 

envolvido na perda do domínio de si e do ambiente varia de acordo com a capacidade 

intrínseca de o indivíduo aceitar ambivalências e permitir que novas habilidades sejam 

criadas para lidar com a nova situação mediante o surgimento do desbravador e da 

curiosidade de compreender o diferente. Evidente que esse período transitório não 

ocorre sem crises de diferentes intensidades na antiga conformação da consciência. 

 Jung comenta sobre esse período de crise da consciência: 

 O colapso da orientação consciente não é assunto 

negligenciável. Corresponde a um fim do mundo em miniatura, 

como se tudo voltasse de novo ao caos original. O indivíduo 

sente-se abandonado, desorientado, como um barco sem leme 

entregue ao capricho dos elementos (JUNG, [1928] 2004, p.38) 

 A persona – órgão psíquico de adaptação ao mundo externo, específico para 

cada cultura – poderá sofrer perturbações nesse período de desadaptação inicial. Jung 



- 42 -  
 

definiu persona como um “complexo funcional que surgiu por razões de adaptação ou 

de necessária comodidade, mas que não é idêntico à individualidade. O complexo 

funcional da persona diz respeito exclusivamente à relação com os objetos” (JUNG, 

[1921] 1991, par. 755). Portanto, a imigração enquanto mudança externa radical irá 

exigir a reformulação da persona, sendo necessária a readequação dos papéis sociais 

exercidos no novo país.  

Hopcke (1995, p.95), apresentou uma leitura muito construtiva e saudável a 

respeito da persona, que aponta caminhos para um relacionamento com ela mais criativo 

e de valorização de sua função. Segundo o autor: Como uma pele, ou um esconderijo, 

mais do que uma concha ou casca, é aquilo que protege, e como também reconhece 

Jung, revela quem somos” (tradução da autora). A persona é, portanto, como o 

indivíduo deseja aparentar ao mundo e não simplesmente como o mundo o faz parecer. 

A persona, no seu lado construtivo, é flexível e deve se adaptar às diferentes 

situações sociais que se apresentam ao indivíduo que deve exercer diferentes papéis 

sociais. Uma persona adequada é funcional, pois permite à pessoa transitar em 

diferentes ambientes, com diferentes normas. Exemplo disso é a possibilidade de 

interagir no papel familiar de filho ou pai e, em seguida, no papel de profissional e, em 

um terceiro momento, com os amigos no lazer. Cada situação dessas exige diferentes 

comportamentos e possui diferentes códigos. Essa flexibilidade de papéis – persona – é 

muito mais exigida na mudança de país em virtude do contato com novos códigos e 

valores.   

 Esse pode ser um momento angustiante e revelador para os indivíduos que 

estão cegamente identificados com a persona, despertando seu aspecto negativo: rígido 

e dominante. Segundo Jung, a persona não tem nada de pessoal, é uma construção 

coletiva e é o mundo coletivo que foi alterado na situação de imigração que se torna, 

portanto, um chamado para a descoberta da própria individualidade e a imersão em 

mundos externo e interno desconhecidos. De acordo com Jung: “A meta da 

individuação não é outra senão a de despojar o si-mesmo dos invólucros falsos da 

persona, assim como do poder sugestivo das imagens primordiais” (JUNG, [1928] 

2004, p. 50). 

 A desconstrução da persona não é algo fácil de ser vivido, pois, além de ser 

uma máscara de proteção contra o mundo externo por meio da adaptação social, 

também é uma disfarce protetor contra o mundo interno. Com a persona debilitada, o 
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sujeito fica muito frágil para o mundo externo, ou seja, desadaptado e a mercê de 

conteúdos inconscientes que podem inundar a consciência no caso de um ego 

fragilizado ou identificado com a persona.  

 Na situação de expatriação, a pessoa não encontra nada que lhe seja familiar ao 

redor, com exceção da família que a acompanha nesse processo. A falta de suporte pode 

se tornar avassaladora. No caso de uma crise acentuada, Jung ([1928] 2004) descreveu 

uma reação comum denominada “restabelecimento regressivo da persona”, na qual o 

indivíduo retoma uma persona de um estágio do desenvolvimento anterior e já superado 

que lhe proporciona uma sensação maior de segurança frente ao caos psíquico que se 

produziu. Esse é um momento em que ocorre redução de potencial, renúncia a riscos 

futuros e limitação da personalidade e , quando temporário, pode ser muito efetivo para 

à reconstrução da persona partindo de um degrau anterior e seguindo adiante.  

 Quando o indivíduo estaciona de forma permanente e rígida nessa persona 

regressiva, trata-se de uma estagnação da personalidade que deixa de se desenvolver por 

conta da redução do contato com o inconsciente que é o responsável pela transformação 

da consciência, promovendo o surgimento de novos recursos. Dessa maneira, o sujeito 

responde à vida como uma criança assustada. Jung alertou para o perigo dessa atitude: 

“[...] a resignação ou auto-diminuição significam evasões que, com o correr do tempo, 

só podem ser mantidas à custa de indisposições neuróticas” (JUNG, [1928] 2004, p .43).  

 Relações entre saúde mental, imigração e adaptação cultural foram encontradas 

nos estudos de Choi e cols. (2006), Sam (2000), Lerner e cols. (2005), Shapiro e cols. 

(1999) e Oppedal e cols. (1998), discutidos no capítulo anterior. Tais pesquisas 

demonstraram que a dificuldade de se adaptar a uma nova cultura pode gerar crises na 

identidade formada ou em formação e podem, muitas vezes, ser acompanhadas por 

sintomas como depressão, ansiedade e alterações no humor de intensidades variadas. 

 Outra forma de reduzir o potencial de vida de forma defensiva, tentando 

agarrar-se à persona, é se fechar ou negar a cultura do novo país. Muitos imigrantes e 

expatriados se isolam em suas casas, famílias e comunidades étnicas de origem, 

estabelecem rotinas rígidas, tornam-se fóbicos em relação à nova cultura e limitam o 

desenvolvimento da própria personalidade. O medo da desintegração de sua 

individualidade frente ao outro desconhecido e diferente fomenta preconceito de ambos 

os lados, imigrante e da sociedade dominante. 
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 Sendo a persona parte constitutiva e fundamental da psique humana, é 

necessário constituir uma nova persona ou parte dela que permita ao indivíduo se 

adaptar ao novo meio, bem como integrar a antiga identidade cultural. Eis a persona 

saudável, que acompanha as transformações do mundo externo, no caso, mudança de 

país, bem como as do mundo interno, funcionando como um passaporte aos diversos 

ambientes. 

2.1.2 O outro estrangeiro 

 A psicologia junguiana possui algumas ferramentas de análise para auxiliar a 

compreensão dos fenômenos relativos ao relacionamento intercultural que implicam em 

uma polaridade conhecida, aceita e familiar – os conteúdos do ego –  e uma polaridade 

desconhecida e estranha – os conteúdos estrangeiros.  

 Há, nesses casos, a possibilidade de o inconsciente pessoal se confundir com o 

coletivo. O indivíduo pode ser levado a ignorar diferenças provenientes do inconsciente 

do outro através de um sentimento de “validez geral” do seu próprio inconsciente 

pessoal. Quando esse fenômeno se dá no encontro intercultural, situação na qual 

diferenças no inconsciente pessoal, familiar e cultural são mais marcantes, podem 

ocorrer sentimentos de preconceito e rejeição: 

Uma atitude coletiva pressupõe, obviamente, esta mesma psique 

coletiva nos outros. Isto significa, porém, um menosprezo 

implacável frente às diferenças individuais, sem falar nas de caráter 

mais geral: as diferenças de raça, por exemplo, que existem dentro 

da própria psique coletiva. (JUNG, [1928] 2004, par. 240) 

 A rejeição às particularidades de outra cultura pode ser intensificada pelo 

imigrante em resposta defensiva à perda não elaborada das particularidades da própria 

cultura. Isso se demonstra na intolerância aos costumes do novo país e ao forte apego e 

insistência nos próprios costumes. Tal intransigência se demonstra, por exemplo, 

através da irritação típica dos imigrantes em relação à música, linguagem, programas 

televisivos, temperos, vestuário da cultura hospedeira, entre outros. O contrário, rejeição 

da cultura imigrante pela hospedeira também ocorre e às vezes é mais freqüente. O que 

gera tal situação é sempre o mesmo elemento: a ameaça à estabilidade da consciência. 

 Outro conceito essencial para compreender o encontro intercultural é o de 

projeção que, para Jung ([1921] 1991), trata-se do processo de atribuir a um objeto um 
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conteúdo do sujeito. Esse processo é parte inconsciente – ato da projeção – e parte 

consciente – o efeito da projeção é enxergar no outro um conteúdo próprio que não sabe 

ser seu.  

 Os fenômenos da projeção e da criação de preconceitos têm em comum duas 

funções. A primeira função é proteger contra o desconhecido potencialmente 

ameaçador, assim, a consciência generaliza e julga de modo a se diferenciar e se 

distanciar do outro. A outra função é proporcionar o confronto direto do indivíduo, ou 

nação, com o próprio inconsciente projetado no outro desconhecido, justamente por ser 

inaceitável em si mesmo.  

 Quando o estrangeiro seja ele da cultura minoritária ou da predominantes, se 

torna um monstro digno de ser rejeitado, insultado ou simplesmente ignorado, há fortes 

indícios de que ele ficou encarregado da parcela monstruosa, estrangeira, sombria dos 

“não estrangeiros”. No entanto, qualquer um é estrangeiro aos olhos do “outro cultural”. 

 O estudo de Horenczy e col. (1998) avaliou as expectativas de amizade que 

jovens da cultura dominante (Israel) e jovens imigrantes da ex-URSS possuem em 

relação uns aos outros. Os autores identificaram o que um grupo projeta no outro,  

quanto essas projeções revelam sobre aspectos inconscientes de si mesmos e que um 

grupo desconhece o que se passa no outro grupo. Em suas conclusões, apontaram para a 

necessidade de classes integradas, pois o aumento do contato diminui os estereótipos e, 

portanto, as projeções e preconceitos de ambos os lados. 

 Entendendo a projeção como um movimento em direção ao auto-

conhecimento, o passo seguinte seria o recolhimento daquilo que foi projetado e o 

reconhecimento de si naquilo que havia sido colocado provisoriamente no outro. Em 

outras palavras, tornar consciente a parte inconsciente do processo. Essa etapa é muito 

custosa ao ego, que sofre uma desilusão narcísica, ferindo inicialmente sua persona. A 

responsabilização pelo conteúdo projetado promove o crescimento da consciência para 

que o novo conteúdo possa ocupar seu lugar apropriado e o redirecionamento da atitude 

da consciência. Uma última fase seria reconhecer o que há de coletivo nesse processo e 

no conteúdo específico, despertando o sentimento de pertencimento à humanidade.  

2.1.3 Mudança de país e processo simbólico 

A transformação vivenciada por meio do sofrimento psíquico, quando bem 

conduzida e suportada, pode levar a um grande crescimento: 
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Assim, pois, encaro a perda de equilíbrio como algo adequado, 

pois substitui uma consciência falha, pela atividade automática 

e instintiva do inconsciente, que sempre visa à criação de um 

novo equilíbrio; tal meta será alcançada sempre que a 

consciência for capaz de assimilar os conteúdos produzidos 

pelo inconsciente, isto é, quando puder compreendê-los e 

digeri-los. (JUNG, [1928] 2004, p. 253) 

 Enquanto o indivíduo está identificado com a psique coletiva, não há conflito, 

pois não há oposição, apenas se segue a ordem vigente. Quando a diferenciação 

individual se precipita, nasce o conflito interno. Segundo Jung: “a contradição só 

aparece quando começa o desenvolvimento pessoal da psique e quando a razão descobre 

a natureza irreconciliável dos opostos” (JUNG, [1928] 2004, p. 24).  

 Esse processo, segundo Jung ([1928] 2004), é contínuo durante a vida. Sempre 

que a psique atinge um equilíbrio no seu desenvolvimento, encontra-se em um estado 

em que inconsciente e consciência coexistem e interagem sem grandes conflitos. No 

entanto, quando uma variável interna ou externa é modificada levando à alteração da 

homeostase e ao irrompimento do conflito, ocorre a desadaptação ao mundo externo, 

pois a consciência não assimila da nova realidade. Consciência e inconsciente se 

polarizam e a energia psíquica é drenada para o inconsciente, onde novos símbolos são 

forjados e apontam para o caminho de superar a dicotomia gerada pela separação dos 

pares de opostos na consciência. Ao final do processo, a consciência é ampliada através 

de novos conteúdos integrados, complexifica-se e pode integrar a realidade nascente, 

atingindo uma outra homeostase. 

 Os símbolos, por definição, são produtos do inconsciente que armazenam 

sentidos desconhecidos para o ego, servindo de ponte entre a consciência e o 

inconsciente. São dotados de um magnetismo ideo-afetivo, principalmente, porque 

trazem em si a possibilidade de integração do que está em conflito na consciência. 

Portanto, da relação íntima e profunda da consciência com o símbolo, resulta a 

ampliação da personalidade – a individuação. No entanto, um símbolo vivo nunca é 

totalmente compreendido, pois se fosse se tornaria um símbolo morto. Segundo Von 

Franz (1988, p. 96): 

Conseqüentemente, um símbolo autêntico, ainda vivo, jamais 

poderá ser ‘dissolvido’ por uma interpretação racional, mas 
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somente modificado e enriquecido por pensamentos 

conscientes; seu núcleo carregado de significado permanece 

enquanto viver inconsciente e apenas pressentido. 

 Jung designou o processo de transformação psíquica por meio da ação 

simbólica como função transcendente. O trecho a seguir expressa tal transformação da 

seguinte maneira: “Os símbolos funcionam como transformadores, conduzindo a libido 

de uma forma ‘inferior’ para uma forma superior” (JUNG, [1952] 1986, par. 344). 

 O principal símbolo presente na vivência da migração é, segundo Castro 

(2006), a trajetória em que o sentido da vida e da identidade vai se formando. A autora 

alertou para a necessidade de buscar qualidade de vida ao longo do caminho e não 

apenas no ponto de chegada. No entanto, algo comum entre os que buscam como meta a 

felicidade parece residir unicamente na destinação final.  

 Outro símbolo considerado essencial é o que a autora denominou de “lugar-

lar”, ou seja, a “terra prometida” representante do lugar no mundo almejado pelos 

migrantes. Na situação de expatriação, o indivíduo sabe que sua permanência no país 

hospedeiro é temporária, portanto, a noção de lugar-lar é efêmera. Pode-se hipotetizar 

que a busca do lugar-lar torna-se a busca interior mais acentuada do que a exterior, 

principalmente no caso de expatriações sucessivas devido à impossibilidade de criar 

raízes permanentes. 

 A partir da perspectiva junguiana, é necessário considerar que o imigrante, 

além de entrar em contato com a cultura consciente – língua, costumes, organização 

econômica e social e história –, também se aproximada da camada do inconsciente 

respectiva à sociedade específica – material reprimido, esquecido ou latente. A 

interação do indivíduo com outra cultura é algo difícil de ser analisada e pesquisada, 

mas tal situação se torna mais complexa quando se trata de relações entre inconscientes 

e consciências do imigrante e da cultura hospedeira.  

 Os conteúdos das diferentes camadas da psique, de acordo com Von Franz 

(1988), manifestam-se e interagem na psique do indivíduo constantemente sendo, às 

vezes, difícil diferenciá-los. Entre eles são o material reprimido, ou seja, a sombra do 

inconsciente pessoal, do familiar, do grupo social, do país, dos arquétipos do 

inconsciente coletivo e do centro do inconsciente coletivo.  
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 Sabe-se que a psique produz símbolos extremamente pessoais e coletivos e 

pode-se dizer que cada povo tem símbolos próprios. Von Franz (1988, p. 93) 

demonstrou que “[...] certos mitos ou sagas só ocorrem em determinadas regiões 

geográficas ou que conteúdos, que parecem pertencer a nações inteiras ou continentes – 

por exemplo, o mito de captura do sol –, aparecem em todo Oriente, mas não entre nós”. 

 A situação do imigrante não foi abordada por Jung, mas o autor comentou 

sobre o empréstimo de símbolos de outras culturas movido pelo vazio simbólico do 

ocidente:  

Será que podemos vestir como uma roupa nova símbolos já 

feitos, crescidos em solo exótico, embebidos de sangue 

estrangeiro, falados em línguas estranhas, nutridos por uma 

cultura estranha, evoluídos no contexto de uma história 

estranha? [...] Mais vale, na minha opinião, reconhecer 

abertamente nossa pobreza espiritual pela falta de símbolos, do 

que fingir possuir algo, de que decididamente não somos os 

herdeiros legítimos. (JUNG, [1934] 2000, par. 27) 

 A situação problematizada por Jung difere da mudança de país, pois ele critica 

a importação de símbolos realizada por uma cultura pobre de símbolos próprios ou que 

desperdiçou sua herança simbólica. O imigrante, no entanto, não descarta 

necessariamente o simbolismo pertencente à sua cultura, apesar de essa ser uma 

possibilidade, mas vai ao encontro de símbolos estrangeiros que, de alguma forma, são 

desejados, principalmente quando famílias expatriadas realizam ativamente sua 

mudança. Por outro lado, Jung aponta para a estranheza que surge no contato de 

símbolos produzidos em outra cultura que fortalece a possibilidade do imigrante não se 

reconhecer no novo país.  

 Outro elemento que interfere na relação entre povos de culturas diferentes é o 

que foi chamado por Singer e Kimbles (2004, p. 2) de complexo cultural. Esse conceito 

surge da tradição da psicologia analítica de Jung com o conceito de complexo da psique 

individual e auxilia na compreensão psicológica do conflito de grupos. Antes de 

aprofundar esse tema, é essencial compreender o conceito de complexo. Para Jung um 

complexo ideo-afetivo: 

É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga 

emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou 
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atitude habitual da consciência. Esta imagem é dotada de poderosa 

coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau 

relativamente elevado de autonomia [...] Com algum esforço de 

vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível 

negar sua existência, e na primeira ocasião favorável ele volta à 

tona com toda sua força original. ([1934] 2000, par. 201) 

 O complexo pessoal se forma ao redor de um tema arquetípico por meio de 

experiências marcantes e não elaboradas de mesmo tema. O arquétipo é, portanto, a 

parte coletiva e inconsciente que constitui o complexo pessoal. Na citação a seguir, é 

possível identificar as raízes junguianas para a formação do conceito de complexo 

cultural, na qual Jung menciona o efeito do inconsciente coletivo na consciência: 

A meu ver, isto acontece quando a vida de um povo ou de um 

grupo humano mais amplo sofre uma mudança profunda de 

natureza política social ou religiosa. Esta mudança implica ao 

mesmo tempo uma mudança na atitude psicológica [...] Contudo, 

estou convencido de que as circunstâncias exteriores 

freqüentemente são por assim dizer meras ocasiões para que se 

manifeste uma nova atitude perante a vida e o mundo, preparada 

inconscientemente desde longa data. ([1934] 2000, par. 598) 

 A partir da citação acima, observa-se que Jung relaciona as transformações 

coletivas no campo da consciência e dos fatos históricos relativos às mudanças de 

atitude, às formações do inconsciente coletivo de povos e grupos como se gestassem no 

seu interior as transformações da mentalidade. 

 Enquanto os complexos pessoais emergem da camada pessoal do inconsciente 

na interação com as partes mais profundas da psique e relações parentais, pode-se 

considerar que os complexos culturais emergem do inconsciente cultural na interação 

com as dimensões arquetípica e pessoal da psique e da arena mais ampla do mundo 

externo de escolas, comunidades, mídia e todas as formas de vida cultural e grupal 

(SINGER e KIMBLES, 2004, p. 4). 

 Os complexos culturais são formados por experiências dolorosas vivenciada 

por um povo, geralmente traumáticas, como guerras, dominações, abusos, entre outras. 

Quando ativado, pode ser responsável pelo preconceito, fascismo e segregação entre 

grupos. Para identificar um complexo cultural ativo, basta perceber o seguinte padrão: 
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repetição, autonomia, resistência à conscientização e busca por experiências que 

confirmem o seu ponto de vista. Essas marcas típicas são, de acordo com Zoja (2004, p. 

85), resultantes de defesas que pretendem a proteção do Self contra forças que ameaçam 

a sua sobrevivência. No entanto, ao proteger as feridas históricas de um grupo que tem 

seu desenvolvimento estagnado, não aprendendo mais com as experiências externas e 

tampouco com elas interage. Zoja (2004) alerta os analistas a respeito de sua 

responsabilidade para compreender os complexos culturais envolvidos no grupo social 

do paciente, identificando o grau de manifestação e a relação com sua história pessoal. 

 Os conceitos “complexo cultural” e “identidade cultural”, apesar de estarem 

interligados, são diferenciados pelos autores Singer e Kimbles (2004). Quando o 

complexo cultural está desativado, a identidade cultural, similar ao ego em reação ao 

complexo pessoal, está livre para interagir com grupos culturalmente diferentes. A 

presença de um complexo social ativo pode indicar o intenso evitamento cultural de um 

grupo em relação a outro. Um grupo fica identificado com uma das polaridades do 

complexo em questão enquanto no outro é projetada a outra polaridade de forma que 

não haja nenhuma escuta de ambos os lados. Qualquer forma de comunicação aberta 

implicaria no reencontro com as feridas passadas, por isso os conflitos culturais 

perduram tanto. 

A partir de revisão da literatura e pesquisa histórica, Ramos (2004) identificou 

seis sintomas referentes ao que chamou de complexo cultural brasileiro de inferioridade. 

O primeiro é composto por sentimentos de inferioridade que se referem a dependência, 

insegurança, supervalorização do que é estrangeiro e desvalorização da própria 

identidade tão encontrados no discurso direto e indireto apresentados na mídia, dizeres 

populares, e na produção artística. A transgressão de leis e corrupção constituem outro 

sintoma, que é ilustrado pela “lei de Gerson”, que estimula a imagem de se tirar 

vantagem de tudo, que inclui o comportamento de enganar a lei (impostos, faróis, 

propina etc.). O puer aeternus, se refere à falta de respeito pelos limites, o 

descomprometimento e a constante busca do prazer. A falta de heróis também dificulta 

a formação de uma identidade nacional, mesmo que haja ao longo da história tantos 

personagens de atitude heróica, ms que não foram reconhecidos como tais. Outro 

sintoma importante é composto pelo narcisismo, exibicionismo e o excesso de 

permissividade como mecanismos compensatórios dos outros sintomas, tão explícitos 

nas festas típicas brasileiras como, por exemplo: o Carnaval e o Boi-bumbá. E, por fim, 
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a tipologia sentimento-extrovertida da cultura brasileira (que encontra correlação direta 

com a definição de sociedade  coletivista de Hofstede, 2005), pode influenciar no 

sentimento de inferioridade em relação a povos pensamento-introvertidos (sociedade 

individualista). 

Segundo a autora, o complexo cultural brasileiro de inferioridade é resultado 

dos traumas da formação histórica do país, bem como da falta de consciência de si 

mesmo enquanto indivíduo inserido na cultura. Uma mudança real poderá acontecer 

quando houver uma aceitação emocional dos conflitos que promovem esses sintomas, 

bem como a integração das polaridades superiores (forças e qualidades desenvolvidas e 

conscientes) e inferiores da cultura. 

O processo de elaboração coletiva de complexos culturais é mais longo que os 

pessoais, pois envolve uma temporalidade mais ampla e um funcionamento mais 

complexo. Esse embate cultural é promovido através de compensações e transformações 

lentas da atitude coletiva, como comenta Jung. 

 Cada indivíduo, no entanto, é responsável por sua parcela de elaboração e 

transformação de conteúdos presentes na sua psique, sejam eles pessoais, culturais ou 

universais. Por meio do processo de autoconhecimento, – que implica na integração de 

conteúdos do inconsciente pessoal via processo simbólico, recolhimento de projeção, 

reformulação da persona, enfim o objetivo da individuação de tornar-se si mesmo, com 

uma consciência mais liberta dos conteúdos do inconsciente – o indivíduo pode 

participar da “comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo” 

(JUNG, [1928] 2004, par. 275). Jung afirmou a esse respeito:  

As complicações que ocorrem nesse estádio já não são 

conflitos de desejos egoístas, mas dificuldades que concernem 

a própria pessoa e aos outros. Neste estádio aparecem 

problemas gerais que ativaram o inconsciente coletivo; eles 

exigem uma compensação coletiva e não pessoal. É então que 

podemos constatar que o inconsciente produz conteúdos 

válidos, não só para o indivíduo, mas para os outros: para 

muitos e talvez para todos. (JUNG, [1928] 2004, par. 275)  

 No trecho acima, Jung (2004) aponta para o reencontro do ego com o 

inconsciente coletivo que pode causar uma contradição aparente, pois esse capítulo 

tratou de argumentar a respeito da desidentificação com o inconsciente coletivo. Dito de 
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outra maneira,  nesse estágio mais avançado do desenvolvimento da psique, o encontro 

não ocorre mais na indiferenciação do ego com o inconsciente coletivo e pode ser bem 

ilustrado pela imagem do bom filho que, depois de adulto, à casa paterna retorna. Após 

se diferenciar do inconsciente, o ego retorna à sua fonte, podendo se relacionar com o 

Self de forma diferenciada: aberta e receptiva. 

 Tendo tal discussão em mente, a hipótese que se aventa é a de que para ser 

fluente em duas ou mais culturas é necessário que se intensifique o contato com a 

camada mais coletiva do inconsciente de forma diferenciada – mediante o confronto 

com conteúdos pessoais – que apresentará imagens simbólicas representativas da 

humanidade com a finalidade de tornar familiar aquele outro que, na consciência, é tão 

diferente. A cultura de origem não se perde, ao contrário, é enriquecida pela(s) nova(s) 

cultura(s) vivenciada(s). 

 Em outras palavras, trata-se de empreender maior contato com os conteúdos do 

inconsciente pessoal – material reprimido – com os conteúdos do inconsciente coletivo 

– universais –,e com os conteúdos de ambas as culturas. Do trabalho de elaboração de 

tais conteúdos, decorre a ampliação da consciência que poderá atenuar defesas 

rudimentares como preconceito, rejeição, projeção, rigidez da persona em relação ao  

estrangeiro fora – outra cultura – e dentro – inconsciente –, pois esses deixam de ser tão 

ameaçadores. Dessa maneira, o indivíduo poderá transitar mais livremente pelo mundo 

e pela psique do mundo. 

 Assim, esse tópico é finalizado com a bela citação de Jung: 

Para a experiência psicológica são os conteúdos arquetípicos 

do inconsciente (coletivo), aqueles resíduos de remota 

humanidade, comum a todos os homens, aquele patrimônio 

geral sobrevivente a toda diferenciação e desenvolvimento, que 

é dado a todos os homens como a luz do Sol e como o ar. Mas 

ao amarem este legado, amam aquilo que é comum a todos; 

voltam assim à mãe da humanidade, à psique que era antes de 

existir um consciente, e readquirem deste modo uma parcela 

desta coesão e desta força secreta e irresistível que emana da 

sensação da solidariedade com o todo. ([1952] 1986, par. 259) 
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2.2 Os arquétipos envolvidos na imigração 

 A perspectiva junguiana considera o confronto com as imagens arquetípicas 

referentes a cada vivência humana, uma forma rica de elaboração das experiências da 

vida. Os arquétipos ditos puros são inacessíveis ao contado direto, mas, para Jung, é 

possível a sua experimentação através dos mitos: 

No indivíduo, os arquétipos aparecem como manifestações 

involuntárias de processos inconscientes, cuja existência e 

sentido só podem ser inferidos; no mito, pelo contrário, trata-

se de formações tradicionais de idades incalculáveis [...] Os 

mitos, neste nível, são em regra geral ensinamentos tribais, 

transmitidos de geração em geração, através de relatos orais.  

(JUNG, [1934] 2000, par. 260) 

 Dessa forma, as histórias e mitos tradicionais possuem uma função 

importante no desenvolvimento ao longo da vida e, portanto, na individuação. 

Segundo Jung ([1934] 2000, p. 267), não sendo possível negar os arquétipos, é 

importante que a “cada etapa da diferenciação cultural da consciência” se busque uma 

nova interpretação correspondente a essa etapa e, dessa forma, conectar a vida do 

passado com a do presente. Os arquétipos funcionam, portanto, como elo e fonte de 

sentido para os acontecimentos. 

 Na tentativa de busca de elos e sentidos para experiência de imigração 

temporária, pode-se pensar em muitos arquétipos ou imagens primordiais para 

contemplar as facetas desse fenômeno, dentre eles encontram-se a grande mãe, o pai, 

a criança divina, o herói sábio, o trickster, entre outros. A presente pesquisa, em face à 

sua limitação temporal e para manter o foco, deteve-se em apenas dois arquétipos: do 

herói, que apresenta a superação das adversidades, e da criança divina, que discute o 

surgimento do novo. Ambos os arquétipos são úteis na compreensão da resiliência, 

tema do próximo capítulo.  

2.2.1 O arquétipo da criança divina 

 Sobre o arquétipo da criança, Jung ([1934] 2000, par. 273) esclareceu: “[...] 

uma vez que o arquétipo é sempre uma imagem que pertence à humanidade inteira e 

não somente ao indivíduo [...] o motivo da criança representa o aspecto pré-

consciente da infância da alma coletiva” (grifo do autor). 
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 Segundo Jung ([1934] 2000), não se deve confundir o arquétipo da criança 

com a experiência concreta da criança, que é apenas mais uma forma de expressão do 

arquétipo que, muitas vezes, apresenta-se na forma de um deus, gigante, animal ou 

polegar. Dessa forma, o arquétipo da criança é maior do que a própria criança, no 

entanto, é algo que a figura concreta da criança ilustra com grande vivacidade. 

 O arquétipo da criança possui o importante aspecto de futuro potencial, ou 

seja, ele representa desenvolvimentos futuros mesmo que a sua imagem se remeta a 

um momento do passado, quando se era criança.  

No processo de individuação [o arquétipo da criança] 

antecipa uma figura proveniente da síntese dos elementos 

conscientes e inconscientes da personalidade. É, portanto, 

um símbolo de unificação de opostos, um mediador, ou um 

portador da salvação, um propiciador de completude. 

(JUNG, [1934] 2000, par. 278, grifo do autor). 

 Segundo Jung, esse símbolo pode, muitas vezes, tomar a forma do círculo, da 

esfera ou da quaternidade, imagens que ilustram a noção de completude intrínseca ao 

Self. 

 A respeito da unidade ou da pluralidade do motivo da criança, Jung explicou 

que quando a imagem aparece na psique sob forma plural – várias crianças ou 

imagens relativas a crianças – sem características individuais, trata-se de um 

indicativo de que a personalidade, Self, ainda não se estabeleceu enquanto síntese, ou 

seja, trata-se de uma personalidade ainda incompleta. Sobre isso Jung acrescentou:  

a personalidade (ou seja, o “si-mesmo”) encontra-se ainda no 

estágio da pluralidade , isto é, um eu talvez esteja presente, 

mas ainda não pode experienciar a sua totalidade no quadro 

de sua própria personalidade, a não ser no âmbito da família, 

da tribo ou da nação; encontra-se ainda no quadro da 

identificação inconsciente com a pluralidade do grupo 

(JUNG, [1934] 2000, par. 279).   

 

  A criança, portanto, desenvolve-se rumo à autonomia e, para tanto, precisa se 

desligar de sua origem. O abandono da criança, para Jung, é uma condição necessária 

e propiciadora do símbolo que permite o surgimento do novo, conciliando os opostos 
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e favorecendo a superação do conflito. A criança surge como o terceiro, o caminho do 

meio, entre os pares de opostos e, portanto, é portadora de luz, ou seja, promotora de 

consciência onde só havia incompreensão – inconsciência. Segundo Jung: “Uma 

consciência mais elevada, ou um saber que ultrapassa a consciência atual, é 

equivalente a estar sozinho no mundo. A solidão expressa a oposição entre o portador 

ou o símbolo da consciência mais alta e o seu meio ambiente” (JUNG, [1934] 2000, 

par. 288).  

 O trecho acima citado fornece elementos para a compreensão da experiência 

de imigração temporária, do conflito que se estabelece com a polarização das culturas 

e dos dois mundos: o de origem e o atual, o isolamento e a relação com o ambiente e o 

surgimento de conhecimento para interagir na nova cultura. 

 O conceito “criança divina” apresenta no seu nome a proposta de integração 

de duas idéias contraditórias. Criança é um ser indefeso, em constante ameaça de 

extinção, o qual Jung chamou de insignificante, no sentido de desconhecida. Por outro 

lado, a palavra divina traz a idéia de superação da medida humana e de um caráter 

redentor, de libertação. Segundo Jung, a criança está ligada ao que há de mais 

verdadeiro, profundo e fundamental em cada um e “o impulso e a compulsão da auto-

realização é uma lei da natureza e, por isso, tem uma força invencível, mesmo que o 

seu efeito seja no início insignificante e improvável” (JUNG, [1934] 2000, par. 289). 

A criança é símbolo para o começo e, ao mesmo tempo, para o fim de etapas, formas 

de viver, compreensão de como as coisas funcionam no mundo. 

2.2.2 O arquétipo do herói  

 Um dos arquétipos mais significativos na experiência humana é o do herói. O 

desafio do herói simboliza o desenvolvimento humano e é evocado sempre que se faz 

necessária a auto-superação, o crescimento, ou seja, a ampliação da consciência. O 

processo de individuação é, portanto, uma jornada heróica, assim como cada desafio 

que a vida apresenta ao indivíduo. Assim, como o herói, a pessoa pode, dependendo da 

atitude consciente diante da aventura, fracassar ou vencer.  

 Von Franz (1988, p. 100) explicou como o arquétipo do herói pode ser 

constelado, ou seja, carregado de energia psíquica: “Uma situação de necessidade 

exterior, por exemplo, epidemias ou escassez alimentar, pode ‘carregar’ na psique 
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coletiva de um grupo a fantasia existente em si, de forma sempre latente, de um 

Salvador, ou ela pode intensificar fantasias pessimistas relativas ao fim do mundo”. 

 As tarefas do herói ilustram as tarefas da individuação no sentido de ampliar e 

desabrochar a personalidade. Whitmont, no trecho abaixo, reuniu as tarefas heróicas do 

desenvolvimento psíquico: 

A busca do herói ou da heroína e o seu encontro com antagonistas 

mitológicos pode ser resumido, em linguagem psicológica, como o 

encontro do ego com os elementos formais típicos e sempre 

recorrentes da psique. Para a pessoa que trabalha com o 

inconsciente, surgem os problemas da adaptação inicial aos 

mundos exterior e interior (tipos psicológicos); o grupo coletivo 

continente (a persona); o conflito com a parte reprimida ou 

inaceitável da personalidade (a sombra); a necessidade de 

estabelecer um relacionamento com os elementos contra-sexuais 

secundários da psique – masculinos (anima) ou femininos 

(animus); e finalmente, o encontro com o núcleo suprapessoal da 

personalidade total e do significado de vida da pessoa (o Self). 

(WHITMONT, 1995, p.122) 

 

 Joseph Campbell (2003), um dos maiores estudiosos de mitologia de todos os 

tempos, identificou uma estrutura temática universal, encontrada em todo e qualquer 

mito produzido pela humanidade. Segundo Campbell: 

Seja o herói ridículo ou sublime, grego ou bárbaro, gentio ou 

judeu, sua jornada sofre poucas variações no plano essencial 

[...] Caso um ou outro dos elementos básicos do padrão 

arquetípico seja omitido de um conto de fadas, uma lenda, um 

ritual ou um mito particulares, é provável que esteja, de uma ou 

de outra maneira, implícito – e a própria omissão pode dizer 

muito sobre a história e a patologia do exemplo, como o 

veremos (2003, p. 42). 

 Apesar das infinitas roupagens, particularidades de cada história, há um mesmo 

roteiro a ser seguido pelo herói, resumido nas seguintes etapas: separação, iniciação e 

retorno. Assim, o primeiro estágio, separação ou partida, é composto por um ou mais 

dos seguintes elementos: chamado para a aventura, recusa do chamado, auxílio 



- 57 -  
 

sobrenatural, passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia. No segundo estágio, a 

iniciação, pode ocorrer o caminho das provas, encontro com a Deusa, mulher como 

tentação, sintonia com o pai, apoteose e a bênção última. No último e terceiro estágio, o 

retorno, o herói deve vivenciar um ou mais dos acontecimentos: recusa do retorno, fuga 

mágica, passagem pelo limiar do retorno, senhor dos dois mundos e liberdade para 

viver.  

 Os estágios descritos por Campbell referem-se, no plano simbólico, às tarefas 

empreendidas pelo ego para se diferenciar do inconsciente (partida), elaborar a sombra 

(derrotar os monstros), integrar a/o anima/animus (encontro com a/o deusa/deus), 

reconstruir a persona (adequação dos papéis), posicionar-se de forma diferente frente 

às figuras parentais (mãe/pai), encontrar o sublime (diálogo com o Self), dividir o elixir 

(conhecimento acumulado) para, dessa forma, ter mais liberdade de viver a partir da 

personalidade integral.  

 

 Segundo Campbell (2003, p. 27):  

[...] a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena 

mundana dos efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas 

regiões causais da psique, onde residem efetivamente as 

dificuldades, para torná-las claras, erradicá-las em favor de si 

mesmo (isto é, combater os demônios infantis de sua cultura local) 

e penetrar no domínio da experiência da assimilação direta, sem 

distorções, daquilo que C. G. Jung denominou “imagens 

arquetípicas” 

 

 Com a entrada no novo mundo, seja ele interno ou externo, há o confronto 

inevitável com o que Campbell denominou de “demônios infantis de sua cultura local”. 

Essa imagem derrama luz sobre a elaboração da experiência de expatriação de forma 

simbólica, quase literal. Osland (2000) pesquisou executivos expatriados americanos e 

constatou que suas experiências são bem representadas pelo mito campbelliano: “A 

metáfora do mito da jornada do herói ajuda os expatriados a olhar além da jornada física 

para a jornada transformacional interna que eles compartilham com outros expatriados 

no mítico ‘caminho do herói’” (OSLAND, 2000, p. 237). 
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 De uma forma diferente e particular, a esposa acompanhante também vivencia 

a jornada do herói que bem ilustra a superação de seus maiores desafios. Quando se 

trata da heroína, Campbell (2003, p. 119) afirmou sobre o encontro com a contraparte 

sexual: “[...] é ela quem, por suas qualidades, sua beleza, ou desejo ardente, se mostra 

apropriada para tornar-se consorte de um imortal”. Nesse trecho Campbell, concebe a 

heroína ainda como parte passiva, dentro da jornada de outro herói. Sobre essa 

disposição do herói, unilateral e masculina, utilizada como modelo de desenvolvimento 

para ambos os gêneros, objeto de muitas críticas, Lima (2002) sintetiza: “questionam até 

que ponto o paradigma heróico é apropriado para descrever a trajetória especificamente 

feminina e indagam se tomá-lo como parâmetro universal não seria um viés patriarcal 

indisfarçado” (LIMA, 2002, p. 189). 

 Levando em consideração os protestos da generalização do herói masculino, 

bem como a riqueza simbólica do ciclo heróico campbelliano, muito útil enquanto 

modelo metafórico que ilustra o desenvolvimento da consciência, o ciclo de Campbell 

será utilizado de forma genérica para que seja incluída a experiência da heroína, 

esclarecendo as especificidades dos desafios do ego feminino.  

A primeira diferença que se sobressai entre os gêneros é a relação com a 

contraparte sexual inconsciente: no caso do homem, é a anima e, no caso da mulher, o 

animus. Segundo Jung ([1921]1991, par. 759): “A alma parece possuir todas aquelas 

qualidades humanas comuns que faltam à atitude consciente. Mulher muito feminina 

tem alma masculina; homem muito masculino tem alma feminina”. 

 Uma releitura, portanto, faz-se necessária no estágio do encontro com a Deusa, 

que, no caso, da heroína se dividirá em duas partes. No que se refere ao encontro com a 

contraparte, a heroína se depara com uma figura masculina com a qual se une, 

representando o desenvolvimento das características masculinas em si: força, 

determinação, intelecto e sabedoria. O segundo desafio é o encontro do ego feminino 

com a Deusa, ou seja, a re-ligação com a natureza feminina. Essa perspectiva foi 

amplamente explorada por Maureen Murdock (1990), que desenvolveu a jornada da 

heroína com ênfase nas particularidades do ego heróico feminino, baseada no ciclo 

campbelliano. 
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 A síntese da jornada da heroína de Murdock (1990) é apresentada a seguir: 

a) Separação do feminino, vivido como uma rejeição abrupta à passividade e 

submissão. 

b) Realização da jornada heróica exterior, na qual ocorre uma identificação com o 

masculino: busca de independência, poder e sucesso. 

c) Despertar para a necessidade de conexão com o feminino, permeado por intensas 

crises e processo de interiorização. 

d) Cura da cisão mãe/filha, quando ocorre o reencontro com o feminino profundo, 

validando os valores femininos, bem como uma integração com o masculino e 

habilidades adquiridas na realização da jornada exterior. 

 

 Na expatriação, de acordo com Korenblum (2003), o homem é o empreendedor 

que se ocupa da conquista para fora de casa e a mulher empreende esforços para dentro 

da família, da casa e da intimidade. A expatriação pode ser, portanto, um convite à 

interiorização da mulher e oportunidade para o contato com o feminino. No entanto, 

resta averiguar em quais situações o encontro se dá com o feminino passivo e em quais 

com o feminino profundo, bem como a integração do animus, mediante 

desenvolvimento das habilidades masculinas da personalidade da mulher. Para a 

consecução deste objetivo, é necessário compreender as projeções envolvidas no 

processo, ou seja, como a mulher enxerga seu marido e como acha que ele a enxerga, 

com qual parcelada psique , portanto, cada um fica encarregado na dinâmica familiar.  

 A análise de todas as etapas da jornada do herói de Campbell, comentadas do 

ponto de vista da esposa expatriada em comparação com o marido, executivo, encontra-

se em anexo. Trata-se de material importante que trará subsídios para a análise, no 

entanto, um pouco extenso para permanecer no corpo do texto. 

Por meio da compreensão dos conceitos de individuação, inconsciente (pessoal, 

cultural e coletivo), persona, projeção, complexo cultural e processo de simbólico, foi 

possível encontrar parâmetros para pensar a experiência de expatriação, do ponto de 

vista da transformação psíquica. Os  arquétipos da criança divina e do herói auxiliam na 

formação de imagens  que ilustram e guiam essa transformação.  
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O próximo capítulo segue explorando, de outra perspectiva, o processo de 

desenvolvimento das habilidades resilientes nesse mesmo contexto intercultural. 
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CAPÍTULO III  

Resiliência e expatriação 

 

Segundo Melillo, Estamatti e Cuestas (2005) a palavra resiliência tem sua 

origem no Latim, resilie, e significa “voltar a entrar saltando” ou “pular para cima”, 

também pode significar “se afastar, se desviar”. 

Grotberg (2005, p. 16), uma das principais autoras e pioneiras no assunto, 

definiu resiliência como “a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido 

ou transformado por experiências de adversidade”. 

Infante (2005), em uma revisão da literatura sobre o tema, ressaltou a 

importância desse constructo teórico nas ciências humanas, pois ele ilumina a promoção 

do potencial do indivíduo e do grupo ao invés de destacar somente o patológico, como é 

tradição nessa área do conhecimento. Além de buscar compreender como as pessoas são 

capazes de sobreviver em tempos de dificuldade, a resiliência possibilita a formulação 

de intervenção e promoção de estratégias de enfrentamento: “na área de intervenção 

psicossocial, a resiliência tenta promover processos que envolvam o indivíduo e seu 

ambiente social ajudando-o a superar a adversidade (e o risco), adaptar-se à sociedade e 

ter melhor qualidade de vida” (INFANTE, 2005, p. 23). 

Grotberg (2005, p. 17) exemplificou algumas adversidades: “a conduta 

resiliente exige se preparar, viver e aprender com as experiências adversas, como 

mudança de país, doença ou abandono”. Assim, a expatriação, que implica numa 

mudança de país transitória, pode ser considerada uma situação de adversidade, 

apresentando riscos ao desenvolvimento saudável.  

Esse capítulo se destina, portanto, a definir a resiliência enquanto constructo 

teórico, bem como, compreender a experiência de expatriação à luz desse conceito e 

pensar sobre caminhos de superação. 

3.1 Histórico do conceito 

Diversos autores discutem sobre quando o termo foi utilizado inicialmente. 

Souza e Cerveny (2005) realizaram revisão da literatura nacional e internacional sobre 
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resiliência psicológica, englobando desde trabalhos que introduziram o conceito na área 

da saúde até o ano de 2004. As autoras identificaram que o uso desse conceito na saúde 

ocorreu pela primeira vez na década de 1970 em estudos que buscavam compreender 

indivíduos que, apesar de terem experienciado traumas, não desenvolviam doenças 

psicológicas como era esperado.  

Já Araújo (2007) e Job (2000), em seus levantamentos bibliográficos, apontaram 

Redl como o primeiro autor a utilizar, em 1969, o termo resiliência no sentido 

psicológico. A pessoa com tal característica teria duas capacidades principais: resistir às 

pressões patogênicas e recobrar-se rapidamente de um colapso, retornando para o 

funcionamento normal ou superior ao inicial. 

Outro ponto de vista é apresentado por Melillo (2005) e Infante (2005). Eles 

consideram como ponto de partida os pesquisadores Werner e Smith, que 

acompanharam, a partir de, por 32 anos, 505 pessoas no Havaí encontraram crianças 

vivendo em condições adversas, tais como pobreza, abuso, alcoolismo, mas superaram 

as dificuldades e se desenvolveram de forma saudável.  

Também apontado como pioneiro por Souza e Cerveny (2005), é o estudo de 

Friedman, Tavormina e Tucker, realizado em 1977, que abordou o impacto emocional 

na família de crianças com fibrose cística. As primeiras definições do conceito eram 

baseadas na noção de invulnerabilidade de certos indivíduos que possuíam traços de 

personalidade e características que os preveniam de adoecer psiquicamente, tornando-os 

resistentes. 

Por outro lado, todas as crianças da pesquisa realizada no Havaí, descrita 

anteriormente, tiveram, durante o desenvolvimento, apoio irrestrito de algum adulto 

significativo, o que levou a concluir que: “o afeto, o amor recebido era a base de tais 

desenvolvimentos exitosos” (MELILLO, 2005, p. 11). Essa constatação levou à noção 

de vulnerabilidade e da importância das relações para o desenvolvimento. 

Com o avanço dos estudos, a definição de resiliência passou a incorporar a 

noção de vulnerabilidade, que se refere à capacidade de recuperação de experiências 

adversas mantendo um desenvolvimento saudável na vida adulta. Assim, surgiram 

estudos sobre resiliência e apego que enfatizavam a importância de relações 
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significativas para a constituição da resiliência. De acordo com Souza e Cerveny (2005), 

a pesquisa de Fonagy, Steele, Higgitt e Target, de 1994, foi pioneira nessa área. 

Há, segundo Infante (2005), duas gerações de pesquisadores da resiliência que 

possuem particularidades na forma de abordar tal conceito. A primeira geração 

organizou os fatores de resiliência e de risco em um modelo triádico: atributos 

individuais, aspectos familiares e características ambientais. A segunda geração 

agregou o estudo da dinâmica entre esses vários fatores, sendo que seus pioneiros foram 

Michael Rutter e Edith Grotberg. Autores mais recentes dessa geração produziram 

trabalhos em 1999, são eles: Luthar, Cushing, Masten, Kaplan, Benard. Esse último 

grupo incorporou a noção ecológico-transacional de resiliência, que “consiste em o 

indivíduo estar imerso em uma ecologia determinada por diferentes níveis, que 

interatuam entre si exercendo uma influência direta em seu desenvolvimento humano” 

(INFANTE, 2005, p. 25).  

Outros dois caminhos interpretativos para a resiliência foram apresentados por 

Melillo (2005). O primeiro, genetista e individualista, considerava que existem pessoas 

resilientes capazes de se adaptar positivamente às situações adversas. O segundo 

caminho, muito semelhante ao citado por Infante (2005), baseou-se na interação 

recíproca dos seres humanos e: 

defende a abordagem do problema desde a mais tenra idade, 
diretamente com os sujeitos ou por intermédio dos pais, 
educadores, cuidadores e membros da equipe de saúde, para 
obter o desenvolvimento de um sujeito sadio, numa família 
recuperada, se possível numa comunidade interessada em sua 
ecologia vital: família, comunidade, cultura” (MELILLO, 
2005, p. 12). 

 

Souza e Cerveny (2005) também identificaram essa transformação do conceito e 

relatam que os pesquisadores McCubin, Thompson e MacCubin (1996) e Walsh (1996), 

ao se dedicarem ao estudo da resiliência familiar, levaram o conceito a outro patamar: 

Ao considerarem a resiliência no âmbito familiar estes últimos 
autores acompanharam a mudança a respeito da visão da 
família, que a princípio era considerada somente como um 
fator de risco para seus membros e a partir de então, passou a 
ser vista também como fonte de recursos. Com a importância 
atribuída a redes de suporte social e a crenças construídas 
socialmente, a resiliência deixa de ter um caráter individual 
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absoluto, e passa a ter um caráter sistêmico e ecológico” 
(SOUZA; CERVENY, 2005, p. 120). 

O número de pesquisas sobre resiliência é crescente: entre 1977 e 1987, foram 

publicados 13 trabalhos e, no período de 1999 a 2004, foram 173. Inicialmente, os 

estudos abordavam temas sobre crianças, atualmente, os adultos têm sido mais 

contemplados através de delineamentos longitudinais e da inclusão de aspectos 

psicossociais (SOUZA; CERVENY, 2005). Segundo as autoras, além da variedade de 

grupos etários, houve a ampliação dos temas relacionados. Os primeiros temas eram: 

abuso, maus-tratos e adoção de crianças; abuso de drogas por parte de adolescentes; 

convivência com a pessoa doente por parte de membros da família. Ultimamente, as 

novas temáticas têm sido: racismo, religião, etnia, violência familiar, violência política e 

homossexualidade. 

A respeito dos estudos sobre resiliência e imigração, as autoras identificaram 

uma diminuição considerável (11% do total de estudos sobre resiliência, no período de 

1993 a 1998, para 2,2% entre 1999 e 2004). Conceberam duas hipóteses para justificar 

tal fato: 1) dificuldade de acesso aos imigrantes ilegais e 2) a categoria “imigração” teria 

se diluído em outras pesquisas que abordam “o aspecto psicossocial, o relacionamento 

interfamiliar e os desafios enfrentados pela família na atualidade, como preconceito e a 

violência urbana” (SOUZA; CERVENY, 2005, p. 122). 

3.2 O processo resiliente 

Grotberg (2005) constatou que a resiliência pode ser medida e é parte integrante 

da saúde mental e da qualidade de vida. Mais do que uma característica ou traço de 

personalidade, trata-se de pensar em termos de processo resiliente, pois é dinâmico, 

aprendido, e pode ocorrer com mais intensidade em determinadas situações.  

O processo resiliente é, segundo Infante (2005), um dos três componentes 

essenciais do conceito de resiliência, a saber: 1) noção de adversidade, trauma, risco ou 

ameaça ao desenvolvimento humano; 2) adaptação positiva ou superação da 

adversidade; 3) processo dinâmico entre os mecanismos emocionais, cognitivos e 

socioculturais.  

O primeiro componente, fator de risco ou adversidade introduz algum tipo de 

dificuldade que poderá gerar sofrimento ao indivíduo implicando danos subjetivos e 
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objetivos ao seu funcionamento normal: “Os fatores de risco são dinâmicos, se 

transformam ao longo do tempo e em diferentes circunstâncias, bem como variam para 

cada indivíduo” (ARAÚJO, 2007, p. 87). 

O termo adversidade – também usado como sinônimo de risco –, segundo 

Infante (2005, p. 26) “pode designar uma constelação de muitos fatores de risco (como 

viver na pobreza) ou uma situação de vida específica (a morte de um familiar)”. Outra 

definição para o  termo, é sugerida por Araújo (2007), que considera vários aspectos 

interagindo no seu mecanismo: 

Uma condição adversa é uma relação entre o indivíduo e o 
ambiente, que ameaça a satisfação das necessidades básicas e a 
aquisição das competências para desenvolver papéis sociais de 
valor. O bem-estar e o crescimento são decorrentes de um 
processo de desenvolvimento, onde existiu um entendimento e 
um atendimento às necessidades básicas de nutrição, proteção, 
segurança valorização e amor, desde idades muito precoces, 
favorecendo a possibilidade de aproveitar os recursos do 
ambiente, para treinar as competências necessárias em cada 
fase da vida (ARAÚJO, 2007, p. 88). 

Há a tendência de confundir os conceitos “fator de proteção” com “fator de 

resiliência”, como alertou Araújo (2007). Fator de proteção, segundo Grotberg (2005), 

é o elemento que neutraliza o fator de risco, evitando que o indivíduo sofra as 

conseqüências da situação adversa. Quando o fator de proteção atua, não há a exposição 

da pessoa à dificuldade, pois a esta não chega a atingi-la. Enquanto o fator de proteção 

neutraliza o risco, o fator de resiliência ocorre na deflagração da situação de risco, 

quando os fatores de proteção foram insuficientes e a situação se tornou uma 

adversidade. Assim, os fatores de resiliência são desenvolvidos e atuam para fazer com 

que o indivíduo supere e aprenda com a experiência de crise. A resiliência implica em 

capacidade de confronto e se distancia da idéia de invulnerabilidade, pois pressupõe a 

interação com a adversidade e sua transformação. Implica, também, na capacidade de 

resistir à destruição e de reagir positivamente (GROTBERG, 2005). 

A adaptação positiva ocorre quando:  

o indivíduo alcançou expectativas sociais associadas a uma 

etapa de desenvolvimento, ou quando não houve sinais de 

desajuste. Em ambos os casos se a adaptação positiva ocorre, 
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apesar da exposição à adversidade, considera-se uma 

adaptação resiliente” (INFANTE, 2005, p. 27). 

Melillo, Estamatti e Cuestas (2005) resumiram as características do sujeito 

resiliente encontradas em diferentes definições do conceito:  

“habilidade, adaptabilidade, baixa suscetibilidade, 

enfrentamento efetivo, capacidade, resistência à destruição, 

condutas vitais positivas, temperamento especial e 

habilidades cognitivas, todas desenvolvidas durante situações 

adversas, estressantes, etc, que lhe permitem atravessá-las e 

superá-las” (MELILLO e cols. 2005, p. 61).  

Além disso, os autores destacam que é na interação dos processos sociais e 

intrapsíquicos que a resiliência é produzida. 

 Os fatores resilientes foram descritos por Grotberg (2005) através de quatro 

categorias que descrevem o reconhecimento e a utilização de recursos pelo sujeito 

resiliente: eu tenho (o apoio) das pessoas: em que confio, que me amam, põem limites, 

ensinam, ajudam; eu sou (força intrapsíquica): amado, feliz quando realizo e sou 

afetuoso e respeitoso comigo e outros; eu estou (força intrapsíquica): disposto a me 

responsabilizar e ser otimista; eu posso (habilidades interpessoais e de resolução de 

conflitos): falar sobre angústias, resolver problemas, controlar-me, buscar ajuda. 

O último componente, processo resiliente, segundo Grotberg (2005), não se trata 

apenas de responder adequadamente à adversidade, também envolve promoção de 

fatores resilientes, compromisso com o comportamento resiliente – identificação da 

adversidade e escolha da resposta adequada, avaliação dos resultados – aprendizado, 

estimativa do impacto sobre outros e reconhecimento de bem-estar. 

Na revisão da literatura sobre resiliência, percebeu-se que os autores que se 

propuseram a pesquisar a resiliência em determinada população identificaram fatores 

resilientes específicos em consonância com os princípios básicos da resiliência, 

indicando que situações e contextos diferentes implicam em habilidades resilientes 

diferentes. Outros pesquisadores, citados a seguir, contribuíram para o alargamento da 

compreensão do conceito. 
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Exemplo da ampliação temática é oferecido por Job (2000, p. 188), que estudou 

a experiência de pessoas sobreviventes do holocausto e encontrou características de 

resiliência:  

Tais experiências deram origem a uma perspicácia frente às 
adversidades, uma capacidade de sobrepujá-las como um 
milagroso renascimento quando a morte parecia ser inevitável 
[...] Portanto, foi possível reconhecer que os sobreviventes do 
Holocausto são resilientes.  

A partir deste estudo, o autor definiu fatores resilientes baseados em 

características consideradas essenciais para a sobrevivência das pessoas naquele 

contexto: 

1. Padrão disposicional (recursos pessoais): envolve os atributos físicos, tais como 

inteligência, saúde, aparência agradável e competência atlética, e atributos 

psicossociais (relacionados ao eu), por exemplo, auto-estima, autoconfiança, 

autonomia, auto-realização e humor. 

2. Padrão relacional (papéis individuais nas relações): envolve aspectos 

intrínsecos, como habilidade de espelhar-se, identificar-se e confiar em outras 

pessoas de forma positiva, e aspectos extrínsecos: buscar relações, atividades e 

hobbies positivos e múltiplos. 

3. Padrão situacional: envolve habilidades de realizar avaliações cognitivas, 

solucionar problemas, julgar, agir, limitar objetivos, aprender com a prática, ser 

flexível, ter perseverança e auto-controle. 

4. Padrão de crenças pessoais, filosóficas e religiosas: motivam e atribuem 

significado pessoal à existência.  

Outra amostra da ampliação de temas a respeito de resiliência é encontrada com 

Sauaia (2003). Em seu estudo sobre crianças e violência, com as quais realizou trabalho 

corporal para despertar recursos; relatou a importância do trabalho para promover  

resiliência que tocou profundamente o sofrimento, “mas por outro lado, convidou a 

pensar no resgate da dignidade, da solidariedade, da compaixão, da esperança, da 

confiança, do humor e do respeito à vida” (p. 197).   
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A partir dessa pesquisa, a autora construiu duas categorias que abarcaram os 

fatores resilientes presentes nesse contexto: 

1. Percepção de si: autonomia (autocontrole, auto-estima), senso de objetivo e 

futuro, habilidade cognitiva, percepção corporal. 

2. Percepção do outro: competência social (empatia, buscar quem faz bem) e 

habilidade para resolver problemas. 

Mais um exemplo é oferecido por Reivich e Shatté (2002). Tais pesquisadores 

desenvolveram sete categorias que identificam características resilientes necessárias 

para a superação das adversidades da vida em geral e, principalmente, da vida 

profissional:  

1. Regulação das emoções: revela a capacidade de lidar com as emoções sem 

reprimir sua expressão e tampouco ser inundado por elas. Implica na tomada de 

consciência e na expressão adequada de sentimentos, o que leva à sua 

elaboração. 

2. Controle dos impulsos: habilidade de tolerar a tensão interna gerada pelos 

sentimentos que buscam uma ação imediata, relaciona-se com a capacidade de 

regular emoções. Ao invés de exercer atos impulsivamente, a pessoa é capaz de 

avaliar qual deles tratrá maiores benefícios e, portanto, permite-se planejar.  

3. Otimismo: estado mental de positividade que proporciona o sentimento de 

esperança no futuro. Implica no reconhecimento da confiança nas próprias 

habilidades e que o resultado será positivo. 

4. Análise causal: capacidade de identificar causas dos problemas e se 

responsabilizar, buscando a solução mais adequada. Somada ao otimismo, a 

análise causal é fortalecida. 

5. Empatia: habilidade de captar os estados emocionais vivenciados por outrem. A 

pessoa empática, mais do que se colocar no lugar do outro, busca compreender a 

experiência como se fosse o outro, potencializando a comunicação em níveis 

subjetivos. 
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6. Auto-eficácia: sensação de eficiência diante de um desafio, resultante de 

sucessivas experiências de resolução de problemas. 

7. Exposição: capacidade de auto-afirmação, na qual a expectativa de fracasso é 

menor que a expectativa de sucesso. Para obter sucesso, é necessário aprender a 

se expôr adequadamente e a contar com os demais de forma positiva. 

3.3 O herói resiliente 

Enfrentar desafios e dificuldades, superá-los e sair transformado e mais sábio. 

Posta desta maneira, a noção de resiliência se assemelha a uma conquista heróica. No 

capítulo anterior, foi discutida a jornada do herói de Campbell (2003) dos pontos de 

vista mítico e  psicológico e foi apontado como cada indivíduo deve se deparar com o 

despertar do herói interior para enfrentar suas dificuldades.  

Uma questão importante é que a ética é fundamental tanto para a saga do herói, 

como para o indivíduo resiliente. Os primeiros estudos sobre resiliência reportavam à 

astúcia e à esperteza como aspectos resilientes. No entanto, na concepção da resiliência 

como processo, astúcia e esperteza não permitem resiliência a longo prazo: “Enfrentar 

uma adversidade não pode prejudicar outras pessoas, ética, respeito pelo outro e respeito 

por si mesmo, condições recíprocas, são determinantes para um crescimento resiliente” 

(ARAÚJO, 2007, p. 93). 

Muitas pessoas passam por transformações profundas através das adversidades e 

realizam algo grandioso para o bem comum que, segundo Araújo (2007), geram 

empatia, altruísmo e compaixão pelos outros, os maiores benefícios da resiliência. Há 

uma semelhança da ética resiliente com a etapa do retorno do herói de Campbell (2003): 

no momento em que o herói compartilha o elixir sua comunidade. Araújo (2007) 

realizou uma leitura junguiana do conceito de resiliência ao identificar o herói e a 

criança como símbolos da resiliência. Descreve, no trecho a seguir, a jornada do herói 

resiliente: 

O arquétipo do herói é a força propulsora sob a capacidade de 
resiliência. É necessária uma força heróica para sobrepor-se à 
adversidade e para aprender e crescer com ela. O arquétipo da 
criança constela a possibilidade de nascer de novo e é, como 
diz Jung (1946) a prerrogativa divina no indivíduo (...) Na 
postura resiliente frente ao mundo e frente a si mesmo é 
preciso que se tenha um espírito que acredite, uma mente que 
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imagine e um corpo que viva a ação criativa. É importante 
também que se tenha um psicopompo que dê suporte e guia 
para o desenvolvimento e se, possível, um mito para viver 
(2007, p.94). 

Job (2000) descreveu tais pessoas como portadoras de um tesouro único, 

resultante das suas jornadas, que foi disponibilizado para a humanidade, tal qual ocorre 

com o herói: 

Velhinhos que mesmo num asilo, retiraram do poço da 
memória, os princípios e os valores interiorizados, as regras, 
que regem a vida individual e do grupo, as habilidades tão 
intimamente arquivadas. Não as deixaram como água parada 
nas profundezas, que com o tempo apodrecem, mas sim 
comunicaram-nas e com sua correnteza, irrigaram as roseiras 
da vida, algumas vezes colhendo  as rosas, muitas vezes 
ferindo-se com os espinhos, mas pela sua generosidade, 
espalhando o perfume para os que vêm depois (JOB, 2000, 
p.188). 

Mais um paralelo com o mito do herói foi traçado por Pereira (2007) quando 

esta pesquisou a resiliência no ambiente de aviação da Segunda Guerra Mundial. A 

autora concluiu que, apesar de os ex-combatentes não aceitarem tal atributo, 

apresentaram as etapas da jornada heróica descritas por Campbell (2003) e os fatores 

resilientes necessários para o enfrentamento das adversidades dessa experiência: “se 

não foram literalmente fiéis à saga do herói no estrito sentido do enredo mítico, o foram 

no sentido simbólico do amadurecimento e crescimento pessoal proposto por Jung. E, 

esperado, como resultado do processo da Resiliência” (PEREIRA, 2007, p. 251). 

Sauaia (2003) considera grande o benefício no encontro da abordagem da 

resiliência – que contribuiu com o rastreamento de recursos individuais, sociais e 

ambientais com ênfase nos fatores de proteção – com a abordagem da psicologia 

analítica – que propiciou a perspectiva finalista (que enfoca mais a finalidade e menos a 

causa dos processos) para olhar o desenvolvimento humano. A autora resumiu tal 

parceria na seguinte passagem: “Estas duas abordagens tocaram-se em um ponto 

comum no sentido do ‘para que’ da existência, apoiando-se na construção e incremento 

de forças que pretenderam levar à retomada de um significado mais positivo da vida” 

(p. 195). 
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3.4 Resiliência no contexto intercultural 

Resiliência implica em adaptação positiva mediante situações adversas, mas as 

noções de saúde e desenvolvimento normal variam em diferentes culturas. Segundo 

Infante (2005), é necessário criar estratégias para promoção da resiliência adequadas 

para cada cultura, levando-se em consideração as etapas do ciclo vital. 

Grotberg (2005, p. 19) explica a relação entre resiliência e diferenças culturais, 

sendo que essas diminuem quando as pessoas podem valorizar idéias novas e efetivas 

para o desenvolvimento humano: “freqüentemente, as pessoas ficam nervosas quando 

percebem que outra cultura tenta impor seus pontos de vista e sistemas de valor na 

cultura local. Essa é uma boa razão para se irritar, já que parece razoável o desejo de 

manter os benefícios da própria cultura”. 

Uma associação positiva entre fatores de aculturação (língua, trabalho, interação social) 

e fatores de risco (angústia, insatisfação, conflito) foi estabelecida por Shapiro e col. 

(1999) e Rodriguez e cols. (2007). Pensar aculturação desse ponto de vista implica 

abdicar da idéia de que estar aculturado significa sofrer menos. A aculturação permite 

maior acesso à cultura receptora, enquanto mantém referenciais da cultura de origem, 

expondo o indivíduo a uma forma de vida mais complexa, entre dois códigos culturais, 

o que aumenta os riscos de sofrimento psíquico. Por outro lado, no processo de 

aculturação, a vida se intensifica, implicando em enfrentamento dos problemas, e 

exigindo do indivíduo o desenvolvimento de novas habilidades e nova compreensão, ou 

seja, da resiliência  

Em um contexto de mudança de país, é importante que haja um sentido de 

coerência, ou seja, dar sentido à vida, adaptando-se às alterações e mantendo uma 

continuidade com a cultura original. Para tanto, é necessário o desenvolvimento do 

biculturalismo e não de modelos lineares de aculturação/assimilação. Identidades 

biculturais como mexican-american, por exemplo, possui ênfase no traço que separa 

ambas as culturas, ao mesmo tempo em que as une. Esta é a idéia que Falicov expressa 

no trecho: “Mais que viver ‘entre’ mundos, o imigrante resiliente adquire a capacidade 

de viver ‘em’ dois mundo, alternando línguas, costumes e aceitando o binacionalismo e 

a identidade dual” (2001, p. 5). 
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A promoção da resiliência como proposta teórica e atuação de profissionais 

ligados à área da saúde que atuam com pessoas que trazem temas relacionados à 

imigração, tornou-se um dos principais argumentos de Falicov (2001). O acolhimento 

da realidade vivida é essencial e ocorre por meio da conversa terapêutica, na qual o 

imigrante narra feitos, motivações, expectativas que precederam a imigração, a 

realidade esperada e inesperada e os fatos transcorridos até aquele momento. 

Em seu desafio de promover a resiliência, Falicov (2001) descreveu dois tipos de 

rituais espontâneos ou terapêuticos que, quando realizados consciente ou 

inconscientemente, podem auxiliar na superação das perdas ambíguas. Entre os rituais 

espontâneos estão: 

Rituais de conexão: ocorrem através de visitas, mensagens e envio de dinheiro 

regularmente para parentes no país de origem.  

Rituais de recriação: acontecem na recriação de espaços étnicos e sociais (bairros, 

comidas). Implicam em um retorno psicológico, que a autora compreende como objeto 

transacional (entre fantasia e realidade) e apresentam a idéia de que fingir estar em casa 

é melhor do que não estar em casa de forma alguma. 

Rituais de memória: hábito de contar histórias do passado, conversar com compatriotas 

(examinar e digerir novos e velhos valores).  

Rituais culturais tradicionais: preservam a continuidade e identidade familiar e o 

vínculo comunitário. Podem, aos poucos, refletir a mudança de significados e 

ambigüidades dos estilos de vida duais, como ser aculturado e étnico ao mesmo tempo.  

Rituais de ciclo de vida: aniversários, casamentos, batismos, mesmo que sejam práticas 

automáticas, podem ser uma forma de afirmar origem e etnia.  

Rituais cotidianos: presentes na realização de costumes antigos e na incorporação de 

novos, tais como alimentação, jogos, vestuário, saudações.  

Rituais religiosos: ocorrem na prática de crenças (orações e pregação), cuja 

continuidade é quase eterna, mas nas igrejas há o encontro com novos elementos 

culturais.  
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Rituais de saúde e rituais de cura folclórica: envolvem práticas médicas culturais 

(indígenas). 

Quando a perda ambígua se torna intolerável e os rituais espontâneos tornam-se 

insuficientes para restabelecer o sentido de coerência às pessoas, a autora propõe o uso 

de rituais terapêuticos para essas situações. Os principais são: 

Rituais de preparação ou antecipatórios: em caso de migrações forçadas, nas quais há 

subtração da iniciativa, decisões precipitadas ou morte de parente, pois possibilitam à 

pessoa se preparar ou realizar aquilo que não foi permitido.  

Ritual de testemunho: quando ocorrem passagens traumáticas, que são comuns com 

refugiados. Consiste em uma narrativa repetitiva em primeira pessoa para documentar o 

ocorrido, com o objetivo de recuperar os objetivos originais e a esperança de um novo 

começo.  

Ritual de oscilação: indicado em caso de polarizações que refletem a ambigüidade do 

casal, sendo que um dos membros deseja permanecer no país estrangeiro e o outro 

deseja partir. Esse caso – unidade familiar cindida – é amplamente descrito nos estudos 

sobre expatriação (Capítulo I) e é considerado o fator mais importante para o fracasso 

da experiência organizacional. Falicov (2001) sugeriu estabelecer um período moratório 

de três a seis meses durante os quais nos dias pares devem ser vivenciadas atividades 

conjuntas do casal relacionadas à opção de ficar ou ir e nos dias ímpares, a outra opção 

será realizada. Tal ritual proporciona sentido de poder, controle e colaboração, além de 

empatia, ao invés de competição e paralisia frente à polarização rígida e permite o treino 

de habilidades e compreensão maior das possibilidades. 

Os rituais acima citados apresentam muitos benefícios dentre os quais Falicov 

(2001) enuncia: alívio frente a situações complexas; criação e manutenção de 

comunidades; incentivo à expressão de sentimentos, pensamentos e ações; produção de 

significados estáveis no meio da mudança; expressão de dois lados da ambigüidade, a 

conexão-desconexão entre ganho-perda.  

As sugestões da autora para o trabalho terapêutico são: obter uma narrativa da 

imigração (quem, como, quando, ocorridos na pré-migração, entrada e adaptação); 

considerar a conexão entre países e partes da família; explorar os significados positivos 
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e negativos das imigrações para cada membro da família; perguntar sobre a emergência 

de rituais espontâneos; co-construir com os clientes rituais terapêuticos apropriados. 

Korenblum (2003), pesquisadora argentina, possui grande relevância para a 

presente pesquisa, pois abordou a promoção da resiliência em famílias expatriadas no 

exterior e identificou fatores de risco e ganhos resultantes de uma adaptação resiliente: 

“A experiência migratória é claramente um desafio, da qual se pode sair muito 

fortalecido ou prejudicado. Com efeito, nos casais de expatriados há uma alta incidência 

de divórcios, alcoolismo, drogadição, fracasso escolar dos filhos etc.” (p. 100). 

 

A autora, que enfatiza a relação parental, apontou alguns fatores de proteção que 

previnem a deflagração de complicações no trânsito de famílias: 

 

Participação familiar: nas decisões implica que todos, pais e filhos, sejam ouvidos e 

levados em conta no processo decisório. Isso permite que os membros da família se 

comprometam e se apropriem da mudança realizada e, portanto, possam transformá-la 

em um desafio positivo que pode conduzir a um maior desenvolvimento. 

 

Limites: dizem respeito à clareza de hierarquias na família. Tanto uma família rígida 

demais como uma que não estabelece limites tendem a tornar esse processo mais 

custoso para seus membros. Os filhos precisam acreditar que os pais tomaram a melhor 

decisão após todos serem ouvidos e contemplados.  

 

Descentralizar as culpas: é importante para que as polarizações filhos-injustiçados e 

pais-culpados possam se desfazer e todos se apoiarem e disponibilizarem a força 

necessária para superar os obstáculos. 

 

Otimismo e bom humor: momentos de extrema angústia e dúvida em que, com bom 

humor, pode-se olhar a situação por um ponto de vista menos avassalador. Assim, cria-

se espaço para que a solução do problema seja produzida. 

 

Comunicação franca: implica em dizer o que causa sofrimento, mesmo que seja difícil 

lidar com isso. A autora insiste na criação e fortalecimentos de espaços de escuta, que 

pode ser antes de dormir ou aos domingos. Cada família pode decidir quando será o seu. 
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Criatividade: é desenvolvida pela empatia, pois quando é possível identificar-se com os 

demais, pode-se vivenciar uma gama de experiências superior às de uma vida 

individual. 

A compreensão da interação das três perspectivas apresentadas até este ponto, 

referentes aos processos de aculturação, de individuação e de resiliência, é essencial 

para o uso tanto de seus enquadres teóricos como ferramentais de análise. 

O processo de aculturação implica na aquisição de habilidades interculturais que 

permitam ao indivíduo operar e transitar de forma efetiva por vários ambientes culturais 

diferentes. Novos conhecimentos culturais são intensamente desenvolvidos mediante a 

vivência em lugares estrangeiros, o que obviamente irá proporcionar estados intensos de 

desorganização, insegurança, inadequação e estranhamento, devido à perda de 

parâmetros culturais. Esses estados são adversidades que ameaçam a estabilidade do 

indivíduo como um todo, gerando riscos ao seu bem-estar. O processo resiliente 

justamente ocorre quando os fatores de proteção não podem prevenir o risco, 

deflagrando a situação adversa, que levará – por meio do enfrentamento das 

dificuldades – ao desenvolvimento de novas habilidades resilientes, inexistentes 

anteriormente. Tal desenvolvimento exige um intenso trabalho psíquico de aumentar a 

potência do indivíduo, ou seja, ampliar sua consciência para que tenha mais 

conhecimento de si e do mundo. Esse é, portanto, o processo de individuação, eterno 

movimento de ampliação e refinamento do indivíduo para que ele se torne, em constante 

interação com as facetas do mundo, mais integralmente, si mesmo. 

Em seguida há a apresentação do método e caracterização das participantes e do 

contexto da pesquisa realizada.  
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Capítulo IV 

Método 

 
 

4.1 Características do estudo 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa clínica que objetivou investigar 

a experiência imigratória temporária de mulheres de executivos expatriados. Buscou 

relacionar a experiência de expatriação aos processos de individuação e 

desenvolvimento.  

A pesquisa possui caráter construtivo-interpretativo, ou seja, apresenta a 

interação dialética entre teoria e empiria, consideradas momentos inseparáveis do 

processo de produção teórica (GONZALEZ REY, 2005).  

Por se tratar de um estudo intercultural, em que pesquisadora e participantes 

pertencem a culturas diferentes, foi importante levar em conta essa interação na 

produção da informação analisada. A revisão de estudos interculturais permitiu a 

constatação de que as pesquisas qualitativas (KIM, 2005; DEBIAGGI, 2003 e TSAI, 

2006) permitem maior aproximação entre ambas as culturas envolvidas na pesquisa 

através da interação ocorrida na entrevista. Com esse recurso é possível traduzir melhor 

as diferenças culturais presentes na conversação. Por outro lado, as pesquisas 

quantitativas (CHOI e cols.; 2006, SAM, 2000, LERNER e cols., 2005 e SHAPIRO e 

cols., 1999), realizadas com questionários fechados,  mesmo adaptados para a cultura 

analisada, não permitem a interação cultural e enfocam a mensuração sistematizada de 

uma variável específica. A vantagem desse tipo de pesquisa é a possibilidade de 

generalização, o que é diminuto nas qualitativas.  

Em estudo sobre pesquisa qualitativa e subjetividade, Gonzalez Rey (2005, p. 5) 

argumenta:  

A Epistemologia Qualitativa defende o caráter construtivo 
interpretativo do conhecimento, o que de fato implica 
compreender o conhecimento como produção e não como 
apropriação linear de uma realidade que se nos apresenta. A 
realidade é um domínio infinito de campos inter-relacionados 
independente de nossas práticas. 
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Portanto, considerou-se a metodologia qualitativa de extrema importância para a 

realização desse estudo, principalmente, porque há o envolvimento de duas culturas. 

Além da subjetividade de cada participante e da pesquisadora, há a interculturalidade 

como pano de fundo para essa interação investigativa. 

Levando em conta as vantagens e desvantagens dos dois tipos de pesquisa, 

quantitativa e qualitativa, optou-se por realizar as duas formas de coleta. A pesquisa foi 

realizada com os instrumentos e sujeitos descritos a seguir e a avaliação dos dados foi 

feita de acordo com a análise quantitativa e qualitativa sob o enfoque da psicologia 

analítica. 

4.2  Participantes 

Participaram dessa pesquisa dez mulheres hispano-americanas casadas com 

executivos expatriados no Brasil. A condição para a inclusão no estudo era que as 

participantes residissem no país há, pelo menos, seis anos, pois assim teriam a 

permanência necessária para comentarem sobre suas experiências e, no máximo, cinco 

anos, tempo limite de expatriação. Não houve restrições quanto à idade das 

participantes. 

A amostra se definiu pelo critério de acessibilidade, pois todas as participantes 

pertencem a um grupo de mulheres expatriadas que vivem na mesma área residencial 

conhecida por ter muitos estrangeiros expatriados, próxima à cidade de São Paulo.  

4.3  Instrumentos de coleta de dados  

 Inicialmente, foi realizada a entrevista semi-dirigida, na qual foi abordada a 

história da imigração, considerando fatos ocorridos antes e depois da viagem, e os 

desafios e ganhos dessa experiência. Tal tipo de entrevista permite maior aproximação 

entre a cultura da pesquisadora (brasileira) e das participantes (países hispano-

americanos), importante em estudos inter-culturais como esse. Os principais temas 

abordados na entrevista foram: 

1. Momento pré-expatriação: tipo de vida, relacionamento, trabalho. 

2. Decisão e preparo para a transferência: tomada de decisão, expectativas, 

preparativos. 
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3. Chegada no Brasil: impressões, idéias, sentimentos. 

4. O cotidiano no Brasil: atividades, relação familiar, relação com a cultura de 

origem e a brasileira, rede social no Brasil e no país de origem. 

5. Avaliação da experiência até o presente momento: ganhos e perdas, sofrimento e 

crescimento, e expectativas para o futuro. 

 Além da entrevista, foi aplicado o questionário para fatores de resiliência 

Resilience Quotient, RQ de K. Reivich, A. Shatté. (2002). Este foi traduzido pelo 

Núcleo de Psicossomática do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Clínica da PUC-SP e tem sido utilizado para fins específicos de pesquisa. O 

questionário avaliou os seguintes aspectos: 1) regulação das emoções, descrita como a 

habilidade de se manter calmo sob pressão; 2) controle dos impulsos, compreendido 

como a habilidade de não agir impulsivamente e a capacidade de mediar os impulsos e 

as emoções; 3) otimismo,   convicção de que as situações irão mudar quando envolvidas 

em adversidades e manter a esperança em um futuro melhor; 4) análise causal, descrita 

como a habilidade de identificar precisamente as causas dos problemas e adversidades; 

5) empatia, revelando a habilidade de ler os estados emocionais e psicológicos de outras 

pessoas; 6) auto-eficácia, como a convicção de ser eficaz nas ações.  

4.4  Procedimentos de coleta de dados  

As participantes foram contatadas por telefone e informadas sobre o objetivo da 

pesquisa e os termos éticos antes de aceitarem a participação no estudo. 

Um encontro de aproximadamente duas horas foi agendado na residência de 

cada participante, para a realização da entrevista, que foi registrada em gravador digital 

e, posteriormente, transcrita. A entrevista semi-dirigida foi realizada abordando temas 

gerais da expatriação sem que as participantes tivessem conhecimento prévio deles para 

que pudessem comentar o que julgassem ser mais importante de maneira espontânea. 

Ao longo da entrevista, os pontos não abordados pelas entrevistadas, foram 

questionados pela pesquisadora para que falassem abertamente sobre eles. De uma 

forma geral, a entrevista assumiu um caráter informal, como uma conversação, para que 

ambas as partes estivessem confortáveis e fossem co-responsáveis pela produção de 
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informações. A conversação permite ao pesquisador deslocar-se do lugar de 

perguntador para integrar uma dinâmica de interação maior (REY, 2005). 

O questionário de resiliência foi enviado por e-mail via Internet. Quando 

respondido pelas participantes, elas o reenviavam a pesquisadora pelo correio 

eletrônico. Caso houvesse a necessidade de esclarecimentos ou novas informações a 

pesquisadora entraria em contato por telefone ou pela internet. 

4.5  Tratamento dos dados  

Os dados do questionário de resiliência foram analisados quantitativamente 

através de categorias e demonstrados por meio de tabelas e gráficos. As categorias 

avaliadas no questionário são: regulação das emoções, controle dos impulsos, otimismo, 

análise causal, empatia, auto-eficácia e exposição. 

A informação coletada em entrevistas foi organizada em temas recorrentes ou 

categorias de análise. Submeteu-se à técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005) por meio do programa de computador Qualiquantisoft®, 

utilizado como ferramenta de facilitação tratamento de dados.   

Após ter gravado o banco de dados no computador, cada depoimento individual 

foi analisado sob o ângulo de um tema. Dentro dos temas, foram identificadas os 

principais conteúdos através das expressões-chave que deram origem às idéias centrais 

(IC). As idéias centrais dos temas foram agrupadas de modo a constituírem as 

categorias. O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), é um texto criado com o material 

verbal das participantes, para cada categoria. Esses discursos expressaram um 

pensamento comum encontrado nos relatos verbais, ou seja, opiniões convergentes a 

respeito dos mesmos temas. 

Tabelas e gráficos foram gerados pelo programa e inseridos no corpo do texto. 

Com as idéias centrais referentes a cada expressão-chave, foi possível identificar as 

concepções presentes no discurso das participantes, analisados de acordo com o 

referencial teórico junguiano.  

Por último, os resultados da análise dos dados resultantes dos dois instrumentos 

foram comparados, a partir do que se pôde realizar novas interpretações. 
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4.6. Cuidados éticos 

Foram observados os seguintes cuidados éticos: parecer a respeito do projeto, 

termo de consentimento livre e esclarecido, termo de compromisso do pesquisador e 

devolutiva às participantes. A seguir, cada aspecto é apresentado com pormenores.  

4.6.1 O parecer sobre o projeto 

O projeto da pesquisa “Individuação e Expatriação: Resiliência da Esposa 

Acompanhante” foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e obteve aprovação através do parecer.  

4.6.2  Termo de consentimento livre e esclarecido  

O termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2) foi entregue e explicado 

pelo pesquisador para o responsável legal e administrativo para ser assinado pelo 

mesmo, no caso as próprias participantes. O termo foi elaborado de acordo com a 

Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos. Este também foi 

usado para: 1) informar as participantes sobre as garantias de acesso às informações a 

qualquer momento da pesquisa, procedimentos, riscos e benefícios advindos da 

participação e para solucionar possíveis dúvidas; 2) explicar sobre o direito de retirar o 

consentimento e desistir da participação no estudo em qualquer momento sem prejuízo 

de qualquer natureza; 3) instruir sobre a confidencialidade, sigilo e privacidade dos 

sujeitos em caso de futuras publicações.    

4.6.3 Termo de compromisso do pesquisador responsável  

Este termo de compromisso foi lido e assinado pela pesquisadora e sua 

orientadora, comprometendo-se a uma atitude científica ética em seus pressupostos 

basilares da honestidade, sinceridade, competência e discrição. Além disso, há o 

comprometimento de não realizar pesquisa que pudesse gerar riscos às pessoas 

envolvidas, em especial aos sujeitos da pesquisa; não infringir as normas do 

consentimento informado; comunicar todas os dados necessários para o adequado 

consentimento informado, incentivando e proporcionando ao participante da pesquisa 

oportunidade de realização de perguntas; respeitar a negação em participar da pesquisa 

quando esta partir dos sujeitos 
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4.6.4  Devolutiva  

Haverá, após a conclusão da pesquisa, a devolutiva por parte da pesquisadora às 

suas participantes para que a exposição geral, seus resultados e considerações finais do 

estudo estejam disponíveis.  

A pesquisadora do presente projeto de mestrado se comprometeu a realizar essa 

pesquisa dentro das normas éticas e profissionais do Conselho Nacional de Saúde 

conforme  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (participante) e vTermo de 

Compromisso do Pesquisador Responsável.  
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CAPÍTULO V   

Resultados e Discussão 

 

 

5.1 Descrição do processo de análise 

A análise teve como fontes de dados, a entrevista, semi-dirigida e o teste de 

resiliência. 

A organização dos dados, provenientes das 10 entrevistas, contou com um longo 

processo de identificação, no material verbal, dos assuntos mais abordados pelas 

participantes. Isso se deu, pois o desenho dessa pesquisa não comportava perguntas 

fechadas e sim uma conversa aberta guiada por tópicos gerais, já justificado no capítulo 

sobre o método.  Inicialmente foram identificados 35 assuntos, que foram lapidados de 

modo a formar 7 grandes temas finais: 1. Pré-Viagem; 2. Trabalho;3.  Família; 4. Rede-

Social; 5. Brasil: Encontro Cultural; 6. Aculturação e Transformação e; 7.  Futuro (ver 

Tabela 3).   

Dentro desses temas, foram identificadas as idéias centrais (IC) (LEFÈVRE e 

LEFÈVRE, 2005) das participantes que, agrupadas por semelhança, deram origem às 

categorias, nomeadas com o número referente ao tema e uma letra de diferenciação. Por 

exemplo: a categoria sobre a relação com os filhos é nomeada com o número 3 

(referente ao tema família) e letra B (referente aos filhos). Cada categoria gerou um 

discurso do sujeito coletivo (DSC), para a análise qualitativa e um gráfico de 

compartilhamento das idéias, para a análise quantitativa. Abaixo de cada DSC foram 

identificadas as idéias principais para facilitar a leitura. 

A análise das entrevistas se baseou nos seus sujeitos coletivos, ou seja, o 

material verbal não foi analisado do ponto de vista de cada indivíduo, mas sim do ponto 

de vista dos agrupamentos de idéias. Em alguns momentos há opiniões opostas, que 

resultam em discursos contrários. O objetivo da análise das entrevistas foi, portanto, 

buscar os vários sentidos para a expatriação, vividas por essas mulheres. Em seguida, há 

a articulação teórica, com a literatura pesquisada nos capítulos anteriores a fim de 

compreender os sentidos atribuídos a essa experiência. 

Os testes de resiliência (REIVICH e SHATTÉ, 2002) tiveram seus resultados 

tabelados por indivíduo (da tabela 4 a 12) e por grupo (tabela 13). Uma participante, por 
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motivos de viagem não conseguiu realizar o teste a tempo, o que levou ao total de 9 

participantes. A análise do teste é feita quantitativamente, sem a generalização dos 

resultados (pois o número de participantes é muito pequeno), e qualitativamente, no 

sentido buscar sentidos para esses números. Com essa análise buscou-se analisar o grau 

de desenvolvimento de sete habilidades consideradas importantes para o processo de 

resiliência, em diálogo constante com a teoria e com as entrevistas. 

Ao final, há um resumo de toda a análise, ressaltando os principais pontos. 

5.2 Apresentação e análise das entrevistas 

As primeiras informações obtidas nas entrevistas se referem aos dados 

demográficos das participantes (tabela 2), divididos em 6 tópicos principais (colunas), 

que são muito úteis para caracterizar o grupo.  

Com relação à idade, as mulheres apresentaram uma média de 38,4 anos, entre 

32 e 50 anos. Essa faixa etária engloba a vida adulta plena, que ocorre entre a jovem e a 

idosa. Em seguida há a indicação da composição familiar, sendo 100% casada e com a 

média de 2 filhos, variando entre 4 e nenhum (2). No período da realização da entrevista 

duas mulheres se encontravam grávidas e, as duas que ainda não eram mães tinham 

planos de engravidar num futuro breve. Esse dado revela a alta taxa de maternidade ou o 

seu desejo entre as participantes.   

A terceira coluna diz respeito à formação profissional e a última ao trabalho que 

exerceu. Nenhuma das participantes realizava um trabalho profissional formal no 

momento da entrevista. A média do tempo de chegada é de 1 ano e 3 meses, estando a 

mais recém-chegada há 9 meses e a veterana  há 3 anos e 6 meses no Brasil. Quatro 

participantes não sabem dizer a data de partida, a média de permanência estimada entre 

as outras é de 3 anos e 7 meses. Em relação à experiência de expatriação prévia, essa é a 

primeira mudança de país para metade das participantes (5), as outras tiveram 

experiências variadas (tempo e locais) sendo a média 2,9 expatriações. Uma das 

participantes está na sua primeira expatriação enquanto adulta, mas relata que viveu 

uma infância de expatriações pela América Latina. 
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Nome Idade Composição 
Familiar 

Formação 
Profissional 
(ocupação 
anterior) 

Chegada Permanê
ncia 
Total 
Estimad
a 

Expatriações  

x 

P1 
México 

32 Marido(33) 
Filho(3) Grávida 

Contadora 
(executiva) 

Jan 2006 Não sabe 1ª Brasil 

P2 
Chile 

39 Marido(39) 
Filho(10) 
Filha(8)       

Enfermeira Jan 2007 4 anos 1ª Uruguai          
2ª Brasil 

P3 
Argentina 

50 Marido(47)  
Filhos (27, 24, 
17, 14) 

Empresária 
(Loja) 

Jan 2006 4 anos 1ª Brasil 

P4 
Venezuela 

45 Marido         
Filhas (3 moças) 

Administradora 
Empresária 
(Fábrica) 

Fev 2006 2 anos 1ª Espanha            
2ª EUA                   
3ª Costa Rica        
4ª Brasil  

P5 
Peru 

39 Marido(39) 
Filhos(7,5) 
Grávida 

Consultora em 
Hotelaria 

Jan 2007 2 a 3 
anos 

5 expatriações na 
Am. Lat. (em 5 
anos) 

P6 
Venezuela 

38 Marido(38) 
Filha(9) Filho(6) 

Professora 
(ensino fund.) 

Ago 2005 3 anos 1ª EUA (10 anos)       
2ª Brasil 

P7 
Chile 

34 Marido(36) 
Filhas(4,2) 

Administradora 
(executiva) 

Ago 2004 3 anos 1ª Brasil (família 
nuclear)                
4 expatriações na 
Am. Lat. 
(infância) 

P8  
Guatemala 

37 Marido(37) 
deseja filhos  

Administradora 
(executiva) 

Jan 2007 Não sabe 1ª Brasil 

P9 
México 

36 Marido(40) 
deseja filhos 

Professora 
(ensino médio) 

Jun 2006 Não sabe 1ª Brasil 

P10 
Argentina 

34 Marido(34) 
Filha(6) Filho(3) 

Psiquiatra Mar 2003 Não sabe 1ª Brasil 

Média  38,4 2 filhos - Há 1 ano e 
3 meses 

3 anos e  
7 meses 

2,8 expatriações 

Tabela 2: Dados demográficos das participantes 

 

O grupo estudado mostrou-se homogêneo na composição dos fatores externos 

(classe social, composição familiar, profissão, condição expatriada), e mostrou-se 

heterogêneo principalmente na nacionalidade (10 participantes de 6 países), o que 

implica em influências culturais distintas. Por outro lado são todas latino-americanas, 

que se diferenciam dos brasileiros por serem também hispânicas (colonização e língua 
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espanhola), nesse ponto há uma nova aproximação entre as participantes. As 

características comuns e diversificadas do grupo serão discutidas ao longo da análise. 

 

A tabela abaixo revela os dados relativos à composição dos temas resultantes da 

entrevista. Na primeira coluna é indicado o número de mulheres que emitiram idéias a 

respeito de cada tema. Na segunda coluna é indicado o número de categorias gerado por 

cada tema. E a terceira coluna informa sobre o número de idéias centrais (IC) que 

compuseram cada tema. 

 

Temas (no.) Participantes (no.) Categorias (no.) Idéias Centrais 

 

1 – PRÉ-VIAGEM 9 5 23 

2- TRABALHO 10 4 22 

3- FAMÍLIA  10 5 29 

4- REDE SOCIAL 10 5 36 

5 – BRASIL: ENCONTRO  
CULTURAL 
 

10 5 30 

6- ACULTURAÇÃO E  
TRANSFORMAÇÃO 
 

10 6 38 

7- FUTURO 7 5 17 

Total 10 35 195 

Tabela 3: Composição dos temas de análise 

 

O tema que mais suscitou idéias centrais (38 IC), foi o tema 6: aculturação e 

transformação, que abordou diretamente as principais perguntas deste trabalho. O tema 

4, sobre as redes sociais, foi o segundo que gerou mais idéias (36 IC) Em terceiro lugar 

pontua o tema 5 Brasil: encontro cultural (30 IC).  Em seguida vem o tema 3 sobre 

família com 29 IC. Os temas 1 e 2 sobre a pré-viagem e o trabalho pontuaram muito 

próximo com 23 e 22 IC, respectivamente. E, por fim, o tema 7 sobre futuro, foi o 

menor, contou com apenas 7 participantes e 17 IC. 
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5.2.1 Pré-viagem 

O tema pré-viagem reúne os discursos do sujeito coletivo (DSC) a respeito da decisão e 

preparativos da expatriação para o Brasil. O gráfico 1 indica que o discurso 1A foi 

formado por 5 IC (21,74%),  o DSC 1B foi um pouco mais compartilhado com 6 IC 

(26,09%), e os DSC 1C, 1D, e 1D obtiveram 4 IC (17, 39%) cada um. Pode-se afirmar, 

portanto, que as respostas estão divididas pelos cinco discursos de forma homogênea. 

Um pequeno aumento de respostas aconteceu no tema 1B, indicando que melhor 

oportunidade é o aspecto mais presente no momento anterior à viagem. O segundo 

discurso a ter mais respostas, 1A, indica maior percepção sobre a carreira do marido 

como causadora da situação de expatriação. 

 

 
 
 
 
 
A seguir serão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 1: 
 
DSC 1A: Carreira do marido como determinante 
 

Eu já trabalhava em meu país. Eu tinha tudo, mas já estava namorando com ele há 
muito tempo. Já estava cem por cento segura que ele seria meu marido. Então, quando ele foi, 
eu o segui. Foi muito engraçado porque apenas dois meses antes do casamento foi que 
soubemos. Ligou um amigo para ele dizendo “Tem uma abertura de um trabalho nessa 
companhia, é muito boa, você quer vir fazer entrevista?”. E ele “Sim, eu vou” e ele foi com suas 
malas já prontas e me disse “Se der certo, nós vamos morar lá”. Então, ele começou esse 
romance com a empresa, se vinha ou não vinha. Essa empresa tem projetos, então, quando o 
projeto termina, você troca, vai morar em outro país. A decisão, na verdade, foi da empresa de 
mudar ele para cá. Eles acharam que ele seria melhor aproveitado aqui do que viajando tanto 

0
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3

4

5

6

1A 1B 1C 1D 1E

5

6

4 4 4

I.C.

Categorias

Tema 1 - Pré-Viagem

Gráfico 1: Distribuição das respostas pelas categorias do tema 1 

1A. Carreira do marido 
como determinante 

1B. Melhor oportunidade 
1C. Tipo de disposição 
1D. Decisão conjunta 
1E. Planejamento da 

mudança 
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tempo, porque ele trabalha direto, muito mais horas do que viaja.  

Ah, a princípio eu não gostava, minha idéia era ficar morando no meu país, só que eu 
tinha que seguir ele, então, a princípio, eu não gostava. No entanto, ele falou que se eu não 
quisesse, ele não vinha morar aqui. Mas eu vi que ele estava muito contente e que para ele era 
uma experiência diferente, nova, então eu o apoiei por isso.  

Mas, na minha família, foi um choque por parte deles que eu ia embora, a única que ia 
morar em outro país. Eu sou a caçula da casa e nós falamos consentida, não sei se você 
compreende esse termo, é a menina, a menor, então, a companheira de minha mãe. Foi difícil 
porque nós tínhamos que viajar em primeiro de janeiro e por novembro, meados de novembro, 
meu pai morre, então, aí ficou muita mudança porque eu larguei meu trabalho, meu pai morre e 
nós temos que ir embora em primeiro de janeiro, foi muita coisa ao mesmo tempo. 

Foi um choque para eles e para mim também porque o sacrifício é deixar de lado 
minha vida, meu trabalho, minha profissão, minha família, meus amigos para começar de novo 
em um país que não conheço, um idioma que eu não falo bem. Foi um choque, mas eu aceitei, 
um sacrifício que se faz se é a pessoa que você quer. Você acompanha, deixar de lado toda a 
vida.  
 
Idéias Principais: 

• Segurança na relação permitiu seguir o marido. 
• Interesse do marido em aceitar a proposta da empresa para trabalhar em outro 

país. 

• Falta de desejo de mudar da esposa, mas houve aceitação por conta do 
crescimento profissional e desejo do marido. 

• Sacrifício de deixar a família estendida, e o lugar de filha caçula e a vida no país 
de origem, para ficar com o marido.  

 
 
DSC 1B: Melhor oportunidade 
 

Eu achava que nunca ia sair da minha cidade, que era pequena, mas o meu país, 
desgraçadamente, estava num momento político, econômico e social muito difícil. Seis meses 
antes a gente já tinha pensado na possibilidade de ir morar em outro país, quando veio a 
proposta para o meu marido. Ele trabalha numa empresa faz tempo e fazia a área 
internacional, viajava muito. Aí teve essa oportunidade de morar aqui no Brasil e trabalhar só 
para o Brasil, ficar mais tranqüilo. Como a crise econômica tava muito horrível, decidimos 
mudar para cá, fazer um parênteses em nosso país e morar em outro. Dar a oportunidade aos 
filhos de ter uma mala cheia de experiência. 

As crianças entenderam, porque quando eu vim pra cá, meu marido já estava há um 
ano trabalhando no exterior e as crianças ficavam muito tristes em casa. Então, quando 
falamos com eles, eles ficaram contentes porque vamos novamente ficar em família. Foi ótimo. 
As crianças têm muito amigo que deixaram em nosso país, muito legais. Eu tive um pouco de 
angústia quando tivemos que falar com eles para mudar novamente, mas foi, assim: viram a 
gente contente e também ficaram contentes. Quando contamos para nossas famílias foi assim, 
tranqüilo. Aquele sentimento de, por um lado, que bom, porque está tudo tão ruim, um 
crescimento para vocês, mas a gente vai ter muitas saudades”. 

Para mim, é diferente e também uma oportunidade de conhecer outras pessoas, outra 
cultura, outra língua, outro mundo, não? E, agora, também quero fazer um estudo. Você está 
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fechado no seu mundo e não quer sair, era uma oportunidade. Aí, sua mentalidade fica 
totalmente diferente depois. Você volta pro seu país e não pensa o mesmo, você tem problema 
pra adaptar de novo pra mentalidade do seu país porque você vê que as pessoas não evoluem 
muito, estão muito em seu próprio mundo.  

E agora ele já mudou de novo para internacional e já está viajando, já está tudo normal, 
já voltou tudo ao normal. 

 
 
 
Idéias Principais: 

• Oportunidade de sair da crise do país de origem. 

• Oportunidade do marido viajar menos e ficar mais tranqüilo. 

• Oportunidade dos filhos terem mais experiências. 

• Oportunidade de reunir mais a família. 

• Boa aceitação dos filhos e família estendida por causa da melhor oportunidade. 

• Oportunidade da esposa de expandir seu mundo, sua mentalidade. 

• Retorno do marido para as viagens internacionais. 

 

DSC 1C: Tipo de disposição para a mudança 

Foi pelo trabalho do meu marido que estamos aqui e, quando eu mudei, não foi difícil 
porque quando eu conheci o meu marido, ele já viajava muito, eu sabia que íamos sair, 
entende? Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia morar fora do meu país. Na 
empresa, falaram pro meu marido pensar em ir para outro país que ninguém queria ir. Aí, ele 
falou pra mim “É uma oportunidade pra pensar em trocar de país”. Ele gosta de morar em 
outros países, ele gosta de conhecer. Então, eu falei pra ele “Se você quer, vamos”. Então, 
quando apresentaram a oportunidade, “Ta bom, você vê o que é bom pra família em termos 
econômicos e segurança”. 

Não foi difícil, não. Foi uma decisão muito rápida, foi rápido. Sempre com muita atitude 
positiva de outro país, outras pessoas. Eu acho que isso deve ser muito bom porque se a 
mulher fica com essa coisa de insegurança, acho que não ajuda muito. No meu caso, eu 
sempre concordei que seria uma boa experiência e tudo se deu muito bem porque eu fiquei 
mais ansiosa, mas com gana de conhecer outro país, outra cultura, outras pessoas. 

 
 
Idéias Principais: 

• Expectativa anterior de morar fora em função do perfil de trabalho do marido. 

• Desejo do marido de morar em outros países. 

• Decisão fácil e rápida. 

• Atitude positiva e vontade de conhecer outras pessoas são fatores facilitadores. 
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DSC 1D: Decisão Conjunta 

Eu acho que o mais importante é que a decisão de ir para outro país, morar em outro 
país, tem que ser como um acordo com o casal. Então, quem é que sustenta a família, quem é 
a pessoa que não vai sacrificar o trabalho? Então, nós decidimos que era eu, então, meu 
marido não vai falar para a empresa “Olha, minha mulher ainda está terminando um curso, 
então, eu vou ficar no Brasil”.  

Porque aí se os dois possam ficar contentes pra ir embora, de saber se envolver, 
mudar a área profissional e a esposa ficar nessa insegurança, eu acho que não funciona. Você 
tem que sacrificar as coisas que você começa, é uma decisão que você tem que fazer. Eu 
conheço muitas expatriadas que não sacrificaram nada, “Hoje, eu volto para o meu país, eu 
vou embora” e vão embora e os maridos ficam no Brasil e vão e vêm. São decisões muito 
pessoais do casal. A gente fez assim, pensou pra uma coisa, desde o econômico e desde a 
família, tudo. Você tem que conhecer o país onde você vai, tem que ter informação pra depois 
você ter elementos de decisão se você quer ir pra esse país ou não. E fomos nós dois que 
decidimos vir para cá, “Vamos ou não vamos?”, “Vamos”.  

O meu marido sabe. Então, quando nós viemos, nós tomamos a decisão juntos. Agora, 
na próxima mudança, a gente também vai tomar essa decisão juntos, mas ele sabe que, pra 
minha felicidade estar completa, ele tem que considerar que eu preciso me reencontrar com o 
espaço profissional. 

 
 

Idéias Principais: 

• A decisão de mudar deve ser um acordo do casal. 

• Importância da decisão anterior sobre quem trabalha e quem sacrifica o trabalho. 

• É necessário o sacrifício da esposa. 

• Analisar aspectos econômicos e familiares e ter informações sobre o país de 

destino facilita a decisão. 

• Na próxima decisão conjunta, o trabalho da mulher deverá ser incluído para que 

seja mais feliz.  

 
 
 
DSC 1E: Planejamento da mudança 

Quando tivemos que mudar para o Brasil, ele ficou em hotel indo e vindo pra ver se ele 
gostava do trabalho, do país, das pessoas, da língua. Então, ele achou que ia ser fácil para nos 
adaptar-nos.  

Fiquei um pouco preocupada, acho que por São Paulo, a segurança e tudo isso de 
muita gente. Com a política da companhia, eu vim e fiz um tour. O São Paulo que eu vi era 
horrível, tudo cinza, acho que era um domingo, meio chato assim, mas eu não vi muito São 
Paulo, eu vi o nosso bairro. Eu faço muita diferença nisso porque acho que é um mundo 
diferente, entende? Eu falei “Vou com você aonde você quiser, mas temos que ter o mínimo de 
comodidade. Eu não posso morar num hotel”. Eu estive aqui no hotel e fiquei maluca porque é 
o espaço de um quarto. Conheci alguns lugares para procurar casa, procurar escola e conheci 
algumas pessoas que ajudaram para adaptar-nos e deram uma apresentação de coisas do 
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Brasil, como que é o brasileiro, como que é o Brasil, quais são seus costumes, informações 
que eram importantes conhecer nesse momento antes de assinar o contrato. A língua, ainda 
que muito semelhante, você tem que acostumar o ouvido, era muito complicado. 

 Então, durante o verão, fiquei estudando português com uma professora e com a 
minha mãe, que falava que se a sua netinha ia falar português ela devia falar português. E 
também tínhamos pesquisado na página do consulado que não seria tão difícil para mim 
trabalhar aqui. Só que depois cheguei aqui e vi que não era tão fácil assim, porque a 
universidade decidia quais provas você ia ter que fazer. Fiz todas, sete provas. Então, eu 
achava que a burocracia deveria ser um ano, porque até achar casa, colégio, aprender o 
idioma, tudo, para mim tava tudo aí organizado porque sou muito organizada. Começamos a 
ver o negócio das mudadoras, rever o que queria levar e o que não, porque trouxemos tudo. Aí 
pintamos o nosso apartamento, colocamos para alugar, fomos para a casa da minha mãe. 
Durante a semana, ele vinha para cá e eu continuava trabalhando, minha filha na escola, tudo 
normal. E, aí, viemos pra cá e aguardamos a mudança que demorou mais um mês, tinha greve 
no porto. Tínhamos a casa, tudo, mas não tinha chegado nada. Fui para casa ver o meu pai na 
época que chegou a mudança. 

 
 
Idéias Principais: 

• Ida anterior do marido ao Brasil. 

• Preocupação inicial com São Paulo e a descoberta de um bairro seguro e 

diferente. 

• Vinda da esposa para conhecer lugares, escolas, costumes, anterior à assinatura 

do contrato. 

• Estudo do português e preparação de documentos para requisição de visto de 

trabalho. 

• Mudança de móveis e de casa, numa situação de greve no porto. 

 

 

 

Análise Tema 1 

Esse momento é descrito por Campbell (2003) como o nascimento do herói, no 

qual ocorre o chamado para a aventura: proposta oferecida pela empresa, partida e 

separação do velho mundo.  O aceite para a jornada surge mediante o sacrifício da 

esposa em deixar o mundo conhecido que dominava (1A), seu lugar de filha protegida 

para assumir amplamente o papel de mãe e mulher (1A) e o trabalho além de outros 

aspectos que proporcionavam realização (1A, 1D).  O chamado oferece, em troca, novas 

oportunidades (1B, 1C): ampliação de conhecimento (cultura e língua), mentalidade, 

investimento na família nuclear e saída de uma situação de crise no país de origem.  
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 Além do arquétipo do herói, é constelado nesse momento o arquétipo da 

criança que, segundo Jung ([1934], 2000), retrata o futuro desenvolvimento, o potencial 

embrionário e a disposição psíquica para o novo. Os símbolos ilustrativos desse estágio 

inicial são o caminho (CASTRO, 2006) e o abandono do ninho, ou o abandono da 

criança que, de acordo com Jung ([1934], 2000), é condição necessária para o 

surgimento do novo.  

 A busca da imigração como solução global para um problema interno (1B), do 

refugo humano, característico da era capitalista (BAUMAN, 2004), não atinge apenas as 

classes econômicas mais baixas, mas também as altas. A diferença essencial é que em 

relação a estas a subsistência não está ameaçada e é nesse caso em que as participantes 

dessa pesquisa estão inseridas. 

 A decisão conjunta (1D) e a participação dos filhos na preparação para a 

mudança (1B) é fator de proteção, segundo Korenblum (2004), pois permite a 

descentralização da culpa de ocasionar perdas para o outro e a apropriação  do processo 

de transformação que se anuncia, por todos os membros da família. A importância da 

aprovação e o apoio da família estendida (1A, 1B) confirmam os achados de Prado 

(2006) quanto à influência da rede social anterior na disposição do imigrante para 

buscar novos relacionamentos, funcionando como um fator de proteção. A falta de 

apoio, segundo a autora, gera culpa que paralisa os movimentos de reconstrução da 

rede.  

 Há, em alguns trechos do discurso, a explicitação do desejo de realizar a 

mudança de país (1B e 1C) e, em outros momentos, o desejo de não realizá-la (1A). 

Essa ambivalência reflete, ao mesmo tempo, a recusa e a aceitação do chamado para a 

aventura e define a postura inicial da heroína aberta e positiva ou fechada e pessimista. 

O otimismo, relatado nos discursos 1B e 1C, é apontado por Mohr e Klein (2004) como 

fator importante na aculturação, para Reivich e Shatté (2002) como aspectos de 

resiliência e para Korenblum (2003) como características de proteção. No momento 

anterior à viagem, o otimismo inicial é fator de proteção para riscos futuros, mas quando 

este é desenvolvido durante a vivência da adversidade, torna-se fator de resiliência, que 

será analisado no tema 6 (adaptação e transformação).  

 Em todos os discursos, aparece a importância do vínculo com o marido das 

seguintes formas: segurança na relação (1A), aproximação com o marido (1B), 

valorização do desejo do cônjuge (1C), decisão conjunta (1D) e opinião do esposo  (1E). 
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Tais aspectos demonstram a dependência em relação ao marido e a necessidade de um 

forte vínculo para se empreender a mudança (com exceção da decisão conjunta, 1D). 

Isso se reflete nos papéis de gênero tradicionais, a respeito dos quais há indícios no 

momento inicial através da divisão de tarefas: a mulher cuida do estabelecimento e do 

funcionamento da casa e do bem-estar dos filhos dentro de casa e o marido fica 

responsável pelo sustento fora da casa (1A, 1C, 1D e 1E). Esse resultado está de acordo 

com a concepção de DeBiaggi (2003) a respeito da divisão conservadora de papéis, pois 

há a indicação mais intensa do sacrifício da vida profissional anterior (1A, 1D) do que a 

esperança de trabalhar (1E) para a mulher. 

 Nos discursos 1C e 1A, é identificada a disposição inicial para a vida de 

expatriação mesmo antes de a proposta acontecer, já que tal possibilidade estava 

estabelecida na relação conjugal, implícita ou explicitamente, pelo trabalho do marido e  

desejo do marido e da esposa para que a viagem ocorresse. O preparo e planejamento 

(1E) podem ser entendidos como rituais espontâneos (FALICOV, 2001) para lidar com 

a perda ambígua (BOSS, 1998) decorrente da mudança de país (1A, 1D). A primeira 

vinda ao Brasil, de cunho exploratório pode ter funcionado para as entrevistadas como 

ritual de oscilação (FALICOV, 2001) no qual expectativas iniciais puderam ser testadas 

antes de “assinar o contrato”.  

5.2.2 Trabalho 

O tema 2 se refere às percepções das mulheres a respeito das transformações 

vividas no campo das ocupações. Há uma particularidade nesse tema, pois ele é o único 

composto por 4 categorias, enquanto a maioria, apresenta cinco.  

O gráfico 2 aponta para um equilíbrio no número de idéias centrais nos 

discursos, 2A com 6 IC (27, 3%),  2B com 7 IC (31,8%) e 2C com 6 IC (27, 3%) e uma 

menor incidência no DSC 2D com 3 IC (13,6%).  

Pode-se afirmar, portanto, que 7 mulheres estão interessadas nas atividades que 

podem desenvolver no Brasil (2B) e 6 estão interessada e sentem falta do trabalho 

formal. Isso significa que, algumas mulheres estão interessadas em ambas formas de 

ocupações, revelando que nem sempre atividades informais e trabalho formal precisam 

disputar o seu desejo. 
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A seguir estão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 2: 
 
 
DSC 2A: A prioridade é a família 

Era uma vida normal lá no meu país. Meu marido e eu morava num apartamento, 
trabalhávamos. Mas, quando casei, eu sempre tive claro que, primeiro, estava minha família e, 
depois, minha profissão. Então, renunciei a isto, larguei o meu trabalho pra viver a experiência 
de morar em outro país e me dedicar à minha família, porque nós tínhamos decidido vir pra cá.  

 Eu acho que foi acertada porque eu sou mais tradicionalista na questão de educação 
dos filhos. Então, eu achei que foi uma boa oportunidade pra eu ficar mais tempo com eles, 
compartilhar todos os momentos, ser uma dona de casa. Achei que ia ser uma loucura, que as 
crianças chegassem da escola, por exemplo, e estivessem com a babá, ou que elas 
estivessem na escola das sete até às sete porque são muito pequenas, então eu optei por 
estar presente, por não trabalhar. Então, eu pensava que ninguém mais vai poder estar 
cuidando delas do jeito que eu estou disponível pra cuidar. 

 A expatriação faz com que você se volte pra casa, sim. Na nacionalidade latino-
americana, que você vê, a única nacionalidade que luta contra isso é a argentina porque tem 
outra idiossincrasia. Em geral, as mulheres ficam no lar. 

 Agora estou com minhas crianças porque, graças a Deus, eu pude fazer isso. Uma 
coisa é querer e outra é poder. Estou falando economicamente, entende? Em meu país, eu 
estaria trabalhando. 

 

 Idéias principais: 

• Em primeiro lugar vem a família, em segundo o trabalho. 

• A vinda para o Brasil foi uma oportunidade para se dedicar à família. 

• Ênfase na educação tradicionalista em relação aos filhos. 
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Gráfico 2: Distribuição das respostas pelas categorias do tema 2 
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• Aproximação lar, pela mulher, estimulada pela expatriação, com exceção das 

argentinas, mais igualitárias. 

• Falta de necessidade de trabalhar por razões econômicas. 

 

DSC 2B: Atividades no Brasil 

Eu estava trabalhando, então pra mim foi assim “Nossa, que ótimo, vou ter um descanso”. 
Deter o tempo e pensar “Você realmente existe como pessoa”.  

 Aqui, nesse bairro, você tem a possibilidade de toda uma comunidade de expatriados. 
Tem um clube que consegue fazer amigos, sempre tem alguém que gosta da mesma coisa que 
você. Se você se muda para um lugar que não tem tudo isso deve ser bem mais difícil. 

 Como ele mudou pra cá pela empresa, começamos a fazer eventos sociais, 
divulgação da marca. Uma atividade interessante e ocupamos bastante tempo. Com filhos, tem 
muito que fazer. 

 Agora, decidi estudar porque aqui, no Brasil, você pode estudar muita coisa, estou 
adorando. Pra mim, é uma forma de escapar da realidade. Trabalho também com aulas de 
língua, tradução, pintura, bijuteria. 

 Agora, eu tenho empregada, ensino a moça a fazer e ela já faz sozinha, então estou 
meio que de férias, não cozinho. Mas quero convidar minhas amigas para experimentar pratos 
do meu país, aí eu que vou pra cozinha.  

 Você tem tempo pra tudo, então, pode ficar na academia três horas, fazer uma 
massagem, ir pra sauna.  

 Quando não tenho nada o que fazer, sempre estou procurando ajudar na igreja aqui 
no Brasil. Na quinta, vou a uma reunião com umas senhoras e, nas quartas, vamos a uma 
reunião de oração de casais. Sempre estou procurando fazer um serviço social para ocupar 
meu tempo, para ajudar a outras pessoas como doar sangue, doando dinheiro, ajudar as 
pessoas mais velhas.  

 Mas têm muitas viagens, na próxima semana, eu vou pro meu país. Nos finais de 
semana, aqui, você tem possibilidade de ir pra praia, de ir pra serra conhecer. Se morasse aqui 
desde sempre não sei se tem tanto interesse, porque dá preguiça e nunca vai. 

 Então, eu acho que foi bom explorar outras coisas porque antes eu não tinha tempo. 
Sempre gostava de estudar alguma coisa e não dava, a rotina, os filhos, os trabalhos, não 
dava. E, aqui, chegou o momento. Quando você tem muito tempo pra fazer tudo porque, tomar 
conta da casa, tudo bem, já tomei, conta os filhos, já estão acostumados, já tem tudo. Tudo já 
está funcionando como funcionava no meu país, no dia-a-dia então, agora, já tenho, não sei, 
cinco, sete horas no dia pra fazer alguma coisa. A minha profissão não tem nada a ver com o 
que eu estou fazendo agora, coisas mais assim pra alimentar a alma e o corpo. Eu já consegui 
ler um livro em cinco dias, todos de auto-estima. Agora minha etapa é me dedicar à minha 
família, então, eu vou ser mais especialista na família, procurar informação, coisas diferentes, 
inovar porque não posso ficar parada. 

 
 
Idéias principais: 

• Oportunidade de descanso da vida intensa de trabalho no país anterior. 
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• Comunidade de expatriados auxilia o desenvolvimento de novas atividades. 

• Realização de diversas atividades com o marido, filhos, estudos, línguas, arte e 

esportes. 

• Serviço da empregada doméstica possui sentido de férias para a atividade de 

cozinhar da esposa. 

• Interesse por atividades religiosas e de auxílio social/comunitárias. 

• Interesse por viagens para novos lugares. 

• Tempo livre, além de filhos e casa, para se dedicar a si. 

• Oportunidade para se dedicar a novas áreas, de crescimento pessoal e familiar, 

diferentes da profissão. 

  

DSC 2C: Dificuldade de não trabalhar 

No meu caso, eu trabalhava muito, então, fazia muitas coisas e, quando eu cheguei aqui tudo, 
isso sumiu, só marido e filhos que não. Você tira um passado completo, onde você tinha um 
valor como pessoa, como indivíduo, onde você era importante, além do fato de que lá você 
tinha família para conversar. Então, começar de novo a procurar alguma coisa pra fazer, é 
muito difícil. Eu fiz tudo pra continuar trabalhando fora, mas não sabia que é tão difícil. Quando 
chegamos no Brasil, meu marido falou para mim “Você ainda não tem permissão pra trabalhar” 
e, quando peguei meus documentos, falaram “E agora, o que você está fazendo?”. Eu pensei 
assim “O que sou agora? Aqui, na sociedade, significo alguma coisa?” Pra mim foi engraçado e 
difícil, eu posso falar, pela primeira vez, que sou dona de casa, me caiu a ficha. Fiquei com 
medo, “Eu já não significo nada na vida”.  

 A mulher leva a pior parte, porque ela acompanha e não tem interesses próprios 
nisso. Só é acompanhar o marido e a família. Ela não vai crescer profissionalmente, não vai. 
No começo, ela só pensa que vai perder com a mudança. 

 Nas mudanças,aonde você chega, tem etapas, tem que arrumar tudo, a casa, a 
internet, os computadores, as TVs. Depois disso, tudo bem, tudo funciona e “O que eu vou 
fazer?”. Passou também o período que você já descansou e fala assim “Ok, já estou bem, e 
agora?”.  

 É muito ruim esse vazio de que você interrompeu sua trajetória profissional. O lugar 
das amizades é diferente, o lugar do curso é um pouco mais parecido com o lugar do trabalho, 
mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que senti falta do ambiente da carreira, de ter um 
chefe, de ter uma equipe de trabalho. Eu gostava do meu trabalho, de conhecer muita gente, 
de ter desafios profissionais, intelectuais, de ter projetos. Então, foi uma mudança de papel 
muito grande: você ser esposa cuidando só da casa e dos filhos e ser esposa-profissional, que 
você encontra um ponto comum com o seu marido. Eu tenho impressão que foi mais difícil pra 
mim do que pra ele.  

 Eu sinto que não consigo fazer alguns projetos de vida profissional como eu gostaria 
pelo fato desse momento ser temporário. Então, começa essa angústia de que “Eu tô aqui, mas 
será que eu tô perdendo tempo, será que vai me prejudicar com meus projetos de longo 
prazo?”. Não vamos pensar no que vai acontecer depois, porque quando você fica em casa o 
tempo todo, depois de tantos anos, é muito difícil conseguir trabalho. Você fica desatualizada, é 
complicado. Eu queria, se não trabalhar, continuar estudando, inclusive já entreguei um 
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currículo, mas não tenho visto pra trabalhar e aí estou um pouco devagar com isso. O dia-a-dia 
passa muito rápido com a rotina diária e também aconteceu que meu marido começou a viajar 
muito, fora do país e aí eu não tinha tempo para fazer as minhas atividades intelectuais, 
entendeu? E deixei, posterguei. Mas, se você pergunta pra mim se é esquisito isso, na vida, 
quando a gente fica fora, inconscientemente, você faz outras coisas, dá tempo de outras coisas 
e, assim, vai correndo muito rápido tudo. Sempre tenho algo o que fazer, não é intenso, mas 
ajuda. Não é uma coisa que eu cresça intelectualmente, mas passo o tempo e fica legal depois. 
Então, eu fico tranqüila, porque agora vou ter o meu terceiro filho, então eu fico tranqüila. 

 Você pode ir aproveitando e decidindo viver no país, não dá para substituir essas 
coisas realmente com o trabalho. Tem que pensar que você por um período específico, dois, 
três anos, vai mudar. Então, quando você aceita isso, acho que é um pouco mais fácil. Mas é 
difícil. 

 
  

Idéias principais: 

• Perda do trabalho e a nova identidade de dona-de-casa vividos como falta de 

sentido e valor enquanto indivíduo. 

• Dificuldade de trabalhar no exterior. 

• Mulher na expatriação não tem interesses próprios. 

• Depois de descansar e arrumar tudo não se sabe o que fazer. 

• Angústia pela ausência do mundo do trabalho, de desafios. 

• Provisoriedade impede o desenvolvimento profissional. 

• Permanência em casa por longos períodos causa desatualização para o mercado 

de trabalho. 

• Desejo inconsciente de ficar presa na rotina e não investir no trabalho como 

proteção. 

• Ter filho soluciona o conflito entre trabalho e os cuidados do lar. 

• Aceitação do estado provisório facilita essa experiência. 

 

DSC 2D: Pressão para trabalhar 

Na minha casa, eles incentivavam muito você a tirar boas notas na escola, que fazer faculdade 
era o máximo, que fazer uma boa carreira e trabalhar numa boa empresa também. Meu marido 
também fala que preciso trabalhar, fazer algo, que estou reprimida no aspecto profissional. Por 
isso quero fazer alguma coisa, por exemplo, de estudo também. Mas eu já tive problemas com 
isso com meu marido, porque ele queria que eu progredisse e progredisse e eu estava grávida 
às vezes e eu não queria. 

 

 



- 98 -  
 

 

Idéias principais: 

• Valorização por parte da família estendida, do desempenho escolar, formação 

universitária e carreira profissional. 

• Conflito com o marido que deseja que a esposa trabalhe ou estude. 

• Desejo da esposa de não trabalhar por conta da gravidez. 

Análise do tema 2 

A divisão conservadora dos papéis de gênero é ressaltada nos discursos sobre trabalho 

quanto ao desejo da mulher (2A) e à condição da expatriação (2C). DeBiaggi (2003) 

identificou, em estudos com populações latinas, que o conservadorismo característico 

poderia se transformar por influência de um país mais igualitário bem como por 

influência do próprio trabalho da mulher, gerando em si mais autonomia e 

autoconfiança. No primeiro caso (2A), a mulher prioriza o âmbito familiar em 

detrimento do mundo do trabalho, enquanto opção sem angústia.  O segundo caso (2C) 

encontra semelhança com os achados de Korenblum (2004) que atribui essa divisão 

conservadora à dificuldade de trabalho da esposa na expatriação. É importante ressaltar 

a percepção (2A) da nacionalidade argentina  como a mais igualitária.  

 A expatriação é vivida como oportunidade ímpar para a mulher que deseja se 

dedicar ao lar e aos filhos (1A), pois o trabalho é dificultado e o restabelecimento da 

nova rotina é responsabilidade da mulher. A empregada doméstica (2B) funciona como 

substituta da mulher na divisão conservadora dos papéis, confirmando o estudo de 

DeBiaggi (2003). 

 A intensificação da mulher no lar pode ser interpretada à luz da jornada da 

heroína de Murdock (1990) em duas etapas diferentes. A primeira etapa abarca o caso 

das mulheres que mantêm a prioridade familiar anterior à expatriação (clara 

diferenciação entre as atividades masculinas e femininas) refere-se à primeira etapa da 

jornada, anterior à separação do feminino quando as habilidades masculinas não foram 

desenvolvidas. No discurso 2A, a continuidade desse padrão é explícita: “Mas, quando 

casei, eu sempre tive claro que, primeiro, estava minha família e, depois, minha 

profissão [...] Eu sou mais tradicionalista na questão de educação dos filhos”. Por outro 
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lado, a segunda etapa se relaciona às mulheres que relatam a redescoberta do lar, de ser 

mãe e de si como pessoa depois de terem vivido uma vida intensa de trabalho, de 

produtividade e objetividade. Nesse caso, está sendo constelada a última etapa da 

jornada da heroína, ou seja, o reencontro com o feminino e integração das habilidades 

masculinas. O discurso 2B ilustra essa integração: “Eu estava trabalhando, então, pra 

mim foi assim ‘Nossa, que ótimo, vou ter um descanso’. De ter o tempo e pensar ‘Você 

realmente existe como pessoa’ [...]. Então, eu acho que foi bom explorar outras coisas, 

porque antes eu não tinha tempo”.  

 O discurso 2B descreve as atividades realizadas no Brasil, indicando as vias de 

desenvolvimento das mulheres na expatriação. Há o despertar para trabalhos informais 

(bijuterias, aulas de línguas, tradução), atividades artísticas (pintura), atividades 

religiosas e sociais, saúde e estética (academia) e de estudo (especializações, leituras). 

Há, portanto, o investimento em novas áreas que, em outra situação, no país de origem, 

não aconteceria.  

 O discurso 2C, ao contrário, descreve a angústia advinda da perda do mundo 

do trabalho que pode ser compreendida com o conceito da perda ambígua descrita por 

Boss (1998) e Falicov (2001) na experiência da migração. A ausência do 

desenvolvimento profissional e conseqüente dependência do marido são vivenciadas 

como perda de valor pessoal e falta de significado no mundo. Essa vivência está de 

acordo com a experiência infantil de desamparo e insegurança na experiência da 

dependência no estudo com executivos expatriados (OSLAND, 2000).  

 Essa intensa modificação na vida externa é vivida como um “colapso da 

orientação consciente” descrito por Jung ([1928], 2004) que perturba a persona (papéis 

sociais exercidos no mundo) de trabalhadora e produtiva para dependente e dona-de-

casa.  

 O discurso 2D ilustra as expectativas do mundo externo (marido e família) 

revelando o conflito quando a mulher é mais conservadora e o homem mais igualitário 

na divisão dos papéis. Entretanto, a baixa incidência de respostas (2D) e os outros 

discursos indicam que a maior parte dos homens tende a ser mais conservadora.  No 

caso de a mulher também ser conservadora (2A, 2D), há a ausência de conflito, mas 

quando ela deseja trabalhar (divisão mais igualitária) o conflito agrava a sua angústia 

(2C). 
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 Ao final do discurso 2C, apesar dos esforços empreendidos para retomar o 

trabalho, há a percepção do desejo inconsciente de impedir essa procura: “E deixei, 

posterguei [...] quando a gente fica fora, inconscientemente, você faz outras coisas [...] 

Não é uma coisa que eu cresça intelectualmente, mas passo o tempo e fica legal depois. 

Então, eu fico tranqüila, porque agora vou ter o meu terceiro filho, então eu fico 

tranqüila”. De alguma forma, o conflito entre o desejo de trabalhar e o chamado para o 

lar encontra a saída na auto-sabotagem ou na resolução da questão com a gravidez, pois 

ter filho significa ficar em casa. O restabelecimento regressivo da persona de Jung 

([1928] 2004) pode ser um conceito apropriado para compreender parte dessa situação. 

A escolha do lar trata-se de uma medida defensiva da psique para lidar com um conflito 

a princípio insolúvel (trabalho versus lar), causando redução de potencial de 

crescimento profissional, renúncia a riscos que, quando temporária, pode ser muito 

efetiva para a reconstrução da persona partindo de um degrau anterior e seguindo 

adiante. No entanto, a resignação, com o decorrer do tempo, tem conseqüências: 

“indisposições neuróticas”, segundo o autor.   

 O conflito ou polarização só pode ser resolvido por meio da construção de um 

terceiro caminho que agregue aspectos dos dois pólos inconciliáveis mediante a 

constelação do arquétipo da criança que faz potencialidades nascerem. O discurso 2B 

retrata esse terceiro caminho, com as novas atividades que são parte trabalho (estudos, 

trabalho informal), parte dedicação ao lar (casa e família). O trecho a seguir explicita tal 

aspecto: “Agora minha etapa é me dedicar à minha família, então, eu vou ser mais 

especialista na família, procurar informação, coisas diferentes, inovar porque não posso 

ficar parada” (grifo meu). Nesse trecho, há a explicitação do símbolo integrador do 

mundo do trabalho e do lar (especialista na família), indicando a continuidade do 

desenvolvimento psíquico (“não posso ficar parada”) para além do conflito. 

Conseqüentemente, ocorre a reformulação da persona quanto aos novos papéis que a 

mulher pode realizar quando impedida de trabalhar. Outra saída que aparece no discurso 

2B é a conscientização da profunda necessidade de trabalhar e a busca criativa dessa 

realização para superar impedimentos. 

5.2.3 Família 

O tema 3 se refere às percepções das mulheres a respeito das transformações 

vividas na esfera familiar durante a expatriação. O gráfico 3 demonstra  que os 
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discursos 3A e 3E tiveram 5  de idéias centrais representando cada um 17, 24% do total. 

Os discursos 3B e 3D também obtiveram a mesma quantidade de idéias centrais 6 

(20,69%) e o discurso 3C, sobre os desafios no casamento, obteve a maior incidência de 

IC (7) representando 24,14 % do total.  

 

 
 
 
A seguir estão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 3: 
 
DSC 3A: União da família 

Definitivamente, une mais a família. Se você já tem muita família e muitos amigos, tem dias que 
nem liga para os filhos e vai deixando passar muitas coisas. Então, é assim, quando está num 
lugar diferente, presta mais atenção se eles estão bem, como vão na escola, que não sofram. 
Se importa com eles e eles também respondem a isso. Quando tem muita vida social, também 
vai perdendo muitas coisas do seu casamento. Tudo falamos entre nós, da viagem, do 
trabalho, da saudade, não tem muito mais gente com quem falar isso, então a família fica 
unida. 

 Principalmente a família jovem tem mais chance e espaço pra se consolidar porque 
tem mais tempo disponível, porque escolhe se quer ou não quer sair com outro casal ou ir num 
churrasco em turma ou se quer sair pra jantar sozinho. Sempre saíamos a família junto, né? É 
uma experiência que você não faria as mesmas coisas se não estivesse vivendo em outro país. 

 Aprendem a valorizar muito mais coisas porque essa é uma vida incerta. Você pode 
voltar pro seu país sem trabalho ou, aqui, tem uma casa grande, no seu país, os espaços são 
menores. Tem a faxineira, a babá, em outros países não é assim. Tem que aproveitar a família, 
as crianças e então ficar em casa, sua casa, né? Onde você passa sua vida. 

 Nas primeiras épocas, isso é bem complicado porque só tem os filhos, marido, 
porque deixou amigos, deixou família, deixou tudo lá. Aí surgem duas questões: ou aproxima a 
família ou surge uma crise. Eu sempre falava para o meu marido que o nosso relacionamento 
cresceu muito. Acho que em nosso caso deu para unir a família. 
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Idéias principais 

• Expatriação influencia positivamente na união da família por conta das 

poucos relacionamentos no início. 

• Expatriação auxilia na consolidação da família jovem. 

• Incerteza da vida aumenta a valorização dos recursos atuais. 

• Muita aproximação coma família causa  união ou crise. 

 

DSC 3B: Adaptação e crescimento dos filhos 

 Em meu país não tinha muito tempo, só que aqui já foi cem por cento pra eles e pra 
meu marido também, então meus filhos estão muito contentes. Eu acho que familiarmente eu 
não fui bem preparada para o papel de mãe, mas tive boa capacidade de adaptação. Estou 
realizada e feliz com que eu fiz e eu acho que serviu porque os filhos ficaram super bem 
cuidados, têm um vínculo excelente com a gente e entre eles. 

 Aqui no Brasil, meu filho mudou. Era mais tímido e aqui no Brasil é mais expressivo, 
gosta muito, muito da língua. Se deu bem, sim. Só agora que ele está criando um espaço pro 
nosso país entrar, dizia que o Brasil é a terra dele. Esse ano, ele falou assim   “Aí, se quando 
eu for grande eu for morar no nosso país eu vou vir no Brasil de férias visitar meus amigos”. A 
menina foi um pouco mais devagar e isso preocupou a gente, mas já socialmente ela tem um 
poder de adaptação muito bom, graças a Deus.  

 Eu também consegui deixar meus filhos mais velhos no meu país. Mas estava na 
hora de deixá-los porque se eu continuo lá, eles não se preocupam com nada, com que vão 
comer, com as roupas, com a casa. Mas, agora, eles ficam sozinhos e cuidam de tudo. Eles 
precisavam que eu estivesse um pouco mais distante para também amadurecerem, porque 
senão sempre ficam crianças. 

 Eu acho que a gente tem mais consciência, como filhos de expatriados, de qual é o 
papel do filho na família, de mudar. O meu pai não tinha nenhuma pedagogia, ele falava   
“Olha, no próximo mês a gente tá mudando porque eu vou trabalhar lá e acabou, comporte-se 
bem, o negócio é difícil pra todo mundo, então faça a sua parte e não enche o saco”. Sem falar 
que eles são culpados, porque são diferentes gerações, com diferentes recursos, mas eles 
realmente nunca prepararam a gente e eu nunca senti que tinha um apoio especial nos 
momentos difíceis. Me adaptava bem na escola, tirava boas notas, que eu sentia que era parte 
da minha obrigação, mas no fundo era muito pesado, muito angustiante, com muitas saudades 
dos amigos, da escola antiga. E também porque ninguém me falava que era temporário. 

 Então, a gente tem uma preocupação de fazer uma preparação com as crianças de 
falar “Olha, a gente não vai estar sempre aqui, a gente um dia vai voltar, pode ser que a gente 
more em outro país, morar em outros países traz riqueza”. Que consigam se sentir que elas 
também participam disso, que é uma decisão de toda família, mesmo que seja difícil pra elas 
adaptar outro lugar. É uma educação para a expatriação. 

 Acho que é difícil para eles estar mudando e mudando. Eu disse “Não, você não vai 
deixar os seus amigos, você vai mudar e vai ter outros amigos, então, vai ter muitos mais 
amigos do que se você estivesse sempre em um só lugar”. E eles têm essa referência e acho 
que ajudou a eles também. Como foi um crescimento para todos, então, na próxima mudança, 
eles já não terão mais essa angústia de “Ah, o que será? Poderei com isso, não poderei?”. Eles 
sabem que podem, então eles podem escolher uma universidade fora, podem pensar em 
trabalhar em outro país. Não terão essa angústia de uma coisa desconhecida. Dá mais 
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segurança de que é uma mudança sim, que tem um tempo, uns seis meses de adaptação, mas 
que isso no final é positivo. 

 Sabe que acho que as crianças mudam muito morando em outro país. Os pais estão 
muito mais presentes, olham as crianças o tempo todo. De primeiro, ficam um pouco protegidos 
porque acho que, como crianças expatriadas, são muito mais inocentes e muito mais 
controladas e educadas que em outros países. Há respeito com as outras pessoas, eles 
respeitam muito. O que não gostamos muito é que, como nós somos mais tradicionalistas na 
educação das crianças, com o brasileiro a educação recai na babá ou na empregada, então os 
pais e as mães largam muito na educação do filho. Então, são mais indisciplinados, revoltados, 
não têm muito respeito pelas pessoas que trabalham nas casas, pela professora. Só isso que 
às vezes não concordamos muito, mas você aprende a respeitar que isso é mesmo da cultura 
também.  

 Por outro lado, eu valorizo muito a pedagogia que o Brasil tem na escola, pelo menos 
na escola privada. É muito mais estimulante, tem mais contato com a natureza. Culturalmente, 
é um país super rico em termos de literatura, de poesia, de música. É uma experiência de vida 
muito mais moderna eles conviverem com amiguinhos que têm traços orientais, pele morena, 
alguns são espíritas, outros evangélicos, outros católicos, outros judeus. Então, isso é muito 
bom. Tem muita riqueza na heterogeneidade que prepara eles pra um mundo que, quem tem 
mais experiência global, vai se dar melhor, vai aprender a ser mais feliz. Pra mim não, eu já 
sou velha, mas eles falam perfeito inglês, espanhol e português. Quando eu pergunto “aonde 
vocês quererem morar agora: Alemanha ou França para aprender alemão ou francês?”, eles 
querem. Imagina, isso é fundamental, a expatriação é a melhor escola que eles podiam 
estudar. Meus filhos vão ser pessoas com muito conhecimento quando crescerem, imagina, 
morando em tantos lugares? Eu acho que a gente tem um defeito grande no meu país que é 
ser muito rígido, muito estruturado e depois essa criança cresce e ela tem muita dificuldade pra 
poder se adaptar em ambientes diferentes, porque ela só se sente segura com as referências 
que ela teve.  

 
 
Idéias principais: 

• Importância da atenção para os filhos no início do seu processo de aculturação. 

• Percepção de boa adaptação dos filhos. 

• Desenvolvimento da extroversão com a expatriação. 

• Identidade cultural da criança em processo de formação a partir das 

identificações com o Brasil e com o país de origem. 

• Separação e independência dos filhos mais velhos com a expatriação dos pais. 

• Educação para a expatriação, implica na participação dos filhos no processo. 

• Aprendizado das perdas das relações na expatriação, encaradas como ganhos 

pela mãe. 

• Diferença entre crianças brasileiras (rebeldes) e expatriadas (educadas), se dá 

pela educação menos conservadora no Brasil, a encargo da babá. 

• Pedagogia boa no Brasil, cultura rica e heterogeneidade. 

• Expatriação: a escola que melhor prepara para o mundo globalizado.  
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DSC 3C: Desafios para o casamento 

Acho que há muitos divórcios, separação, dos casais quando ficam expatriados, é muito 
comum. Nos primeiros meses, quando você muda de um país, é um tempo realmente crítico 
para o casal. Conheço gente, amigas, que se divorciaram. É quando você saca o pior de você 
porque você tem muitas emoções desencontradas. Tem momentos onde é muito difícil, o 
mundo vem em cima pra mulher, a depressão “O que eu vou fazer, agora? Eu deixei isso, 
agora eu não acho, as crianças na escola”. Está sozinha, sem conhecer as pessoas, você não 
tem o apoio do seu marido porque ele tem em sua mente, nesse momento, fazer o trabalho 
dele porque senão fica fora da empresa e eles ficam no trabalho a noite toda, é complicado. Se 
a relação não for forte e você está aqui acompanhando alguém que não se importa com você, 
você não suporta a pressão. Aí pensa “Puxa, eu vou embora e vou deixar tudo, eu não preciso 
morar aqui no Brasil para continuar minha vida”. Aí acaba em crise, com certeza. Logo que eu 
mudei pra cá, às vezes, me senti tão só, quando eles vão embora, num sábado ou domingo e 
eu não conhecia ninguém, eu chorava livremente “Ai, nossa, porque a gente veio pra cá, que 
eu não conheço ninguém e me sinto tão sozinha”. Eu chorava, chorava e ele me apoiou muito, 
foi demasiado paciente. Ele me abraçava, dizia “Fica tranqüila”. De repente, ele se 
desesperava também e tinha reações, me falava duro, forte, “Reaja, o que acontece com você? 
Às vezes, eu aceitava as palavras dele, às vezes, eu chorava mais. Eu tinha momentos que eu 
mesma falava “Ai, Deus, que difícil”. Durou 4 meses. 

 Meu marido sempre gostou de morar em outros países, pra ele é muito importante. A 
princípio, quando moramos em outros países, ele não entendia muito bem porque a mulher não 
fica bem emocionalmente. Depois, entendeu. Acho que homens são muito mais práticos, não 
têm tempo muito para conversar. Conversam com você, mas não é uma coisa primordial poder 
entender. Como casal, tem que falar. Acho que é a forma que você toma essa decisão. Meu 
esposo falou para mim “Nós vamos para o Brasil”, ele pediu minha opinião. Ele é muito 
workaholic, adora o que faz e quer subir. Graças a Deus, seu trabalho nos dá um nível de vida 
que nem todo mundo tem. Eu não preciso trabalhar. Então, eu não posso falar para ele “Não, 
eu não vou com você para o Japão, você fica lá e eu fico aqui”. Tem pessoas que eu conheço 
que são fechadas “não quero, não quero, não quero, então, você não quer”. O sacrifício é esse, 
muitas mudanças e uma sensação de que ele quer e eu não me sinto com capacidade para 
falar que não. É como fechar as portas para ele e não quero que isso aconteça.  

 Agora somos duas pessoas que estão conhecendo muitas coisas que não 
conheciam. Mas acho que temos uns problemas que temos que resolver. Acho que estamos 
mais unidos, por isso eu quis vir porque, em nosso país, estive a ponto de pedir o divórcio 
porque eu sentia, sinto, que o trabalho pra ele é, muitas vezes, mais importante. Não sei se já 
acostumei, eu aceito a ele.  

 Eu vejo as mulheres expatriadas realmente sozinhas aqui, com uma separação quase 
total de papéis. Como eles fisicamente estão sempre viajando, elas resolvem tudo sozinhas, 
então, eles se apóiam muito nelas. Eles são mais velhos, já fizeram mais carreira que meu 
marido. O cargo dele, até agora, não implicou tanta viagem, tipo quatro, cinco viagens por ano, 
no máximo. 

 As mulheres latinas ficam a vontade que seu marido continue crescendo 
economicamente e isso pra elas é ótimo. Tem poucos casais que eu conheço que se ajudaram 
a crescer internamente para se comunicar melhor, para se entender melhor, para esquecer 
aqueles tipos de brigas que tem dentro do casal, dar mais importância para o   “Estamos 
sozinhos como família e agora, mais que nunca, nós temos que comunicar melhor, não ter 
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brigas”. Ajudar aquela pessoa que fica dentro da casa, sozinha, a crescer, que não fique com 
medos, que fique à vontade. E a esposa, ajudar o marido que está no escritório, enfrentando 
outro tipo de metas, tratando de melhorar no trabalho, num país diferente, com gente nova. 
Então, se você não entende, não acompanha esses desafios dele, pode ser perigoso. Acho 
que tem que ter um casal muito consolidado, estar de acordo com o processo, ressaltar as 
virtudes.  

 Isso é assim, às vezes, têm crises e a crise passou e melhora, mas essa é a vida. 
Não sei se as pessoas são egoístas e não fazem esforço, as pessoas são tão centradas nelas 
mesmas, aí fica complicado. Por isso, tem que ser muito madura porque é difícil, há coisas que 
acontecem e a gente vai superando.  

 Em meu caso, foi muito bom porque eu sou uma pessoa aberta e escolhi essa vida. 
Eu já sabia que tínhamos que mudar e sabia que não tinha o que fazer. Só que pra mim foi 
muito fácil porque eu não posso brigar com o meu marido porque não vai trazer nada bom. Ele 
tem que trabalhar nos primeiros meses. De vez em quando você fala assim “Estou chateada 
que você esteja voltando tarde pra casa, as crianças precisam de você, só que eu entendo 
você também”. Você tem que estar bem por você, não por seu marido porque se você não está 
bem, seu marido também não está bem e as crianças também. Então, é um trabalho duro, né? 
Tem que aprender. É um problema de atitude, se você é positiva, normalmente tudo vai 
acontecer bem. 

 Óbvio, se você tem uma boa relação, acho que vai ter menor dificuldade, né? Meu 
marido tá indo bem, foi uma boa oportunidade, a gente se dá bem, eu gosto dele, os meus 
filhos são o máximo. Como você tem coisas que são positivas no seu ambiente imediato, 
então, é difícil você estar em suspenso, angustiado, triste, porque você nesse momento está 
sendo mãe, esposa, amiga.  

 Tem sido muito legal porque, com o tipo de trabalho que eu tinha lá no meu país e o 
tipo de trabalho que meu marido tinha, eu esqueci de crescer como esposa. Minha vida era 
muito agitada, eu era muito exigente, queria tudo perfeito. Ele não se importa se os sapatos 
ficam num lugar ou outro, ele sempre falou isso e eu aprendi aqui, a enxergar a pessoa. Nossa, 
adoro como meu marido adora comer muito feijão, eu não sabia disso, só sabia de comprar 
comida já feita. Posso apreciar mais o tempo dele. Essa comunicação com meu marido tem 
melhorado, conversei com ele sobre todos os livros que estou lendo. Eu acho que ele lida bem 
com o meu desejo de trabalhar, também, porque ele me conheceu trabalhando. De algum jeito, 
eu sinto que sempre tem uma saída inteligente, a gente sempre vai conseguir aquilo que a 
gente está procurando. 

 Para mim sim. Ter vindo aprofundou a relação. Eu acho que também para ele. 

 
 
Idéias principais: 

• Divórcio é comum na expatriação. 

• Momento inicial é mais crítico, quando ocorrem emoções difíceis. 

• Mulher sozinha deprimida, sem poder contar com o marido workaholic, o 

trabalho é prioridade no sustento. 

• Impossibilidade de recusar a expatriação porque o trabalho marido oferece uma 

boa condição de vida. 

• Perfil do expatriado mais velho: maridos ausentes e mulheres sozinhas. 
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• Necessidade do casal se ajudar, por meio da compreensão dos desafios do outro. 

• Necessidade de sacrifício da esposa, não pode ficar autocentrada. 

• Boa relação com marido e filhos ajuda nos momentos difíceis. 

• Oportunidade de crescer como esposa: a experiência da expatriação aprofundou 

a relação. 

 
DSC 3D: Diferenças na adaptação da mulher, do marido e filhos. 
 

 É muito mais fácil para os filhos. É uma mudança importante, mas eles, ao 
começarem a escola, conhecer uma professora, fazer amigos, continuam sua vida mais ou 
menos no mesmo ritmo. 

 É importante que nessa adaptação você esteja presente, porque eles precisam de 
tempo. Não conhecem nada, adaptar-se na escola, nos esportes. Agora meu filho já é um 
pouco mais velho e ele já entende mais coisas, mas no primeiro instante foi uma coisa nova, 
porque ele achava que vai tirar férias. No começo, falavam “Porque não conheço ninguém, não 
sei o que”, isso durou uma semana. Logo já conheciam todo mundo, já queriam sair, meus 
filhos não tiveram problemas. 

 A expatriação do marido é bem mais fácil, porque o esposo só troca o espaço físico 
de trabalho, mas continua trabalhando, é só mudar de escritório. Ele está sempre trabalhando 
muito, então, se é China, Japão, Brasil ou Estados Unidos é o mesmo. E viaja muito, então, 
para ele mudar de escritório não há muita diferença.  

 Quando ele fica os primeiros meses no país, tem muito trabalho e pressão. Então, ele 
fica até tarde no escritório e isso fazem com que muitas famílias tenham problemas, nos 
primeiros meses, porque a família também precisa do pai para poder funcionar bem. 

 Uma família é expatriada por causa do marido. Mas devem ter famílias expatriadas 
por causa da mulher, por causa de quem está trabalhando. Na verdade, quando você está 
expatriado só um trabalha porque é difícil que os dois possam tirar a carteira, é difícil.  

 Meu marido tem mais possibilidade de crescer aqui porque meu país é pequeno, não 
tem muita possibilidade. Aqui, o mercado é maior, portanto, é uma experiência bem importante, 
pois o trabalho melhora. Dificilmente você ou regressa ou vai para algum lugar que não gosta. 
Mas, falando de algo positivo, não tem problemas de idioma porque já falava, continua com a 
mesma gente porque é a mesma empresa, é o mesmo trabalho, é o mesmo tudo, o que muda 
é o pais. E ele gosta muito do Brasil, de trabalhar com brasileiros, da cultura brasileira, 
portanto, o marido não tem problemas, na verdade. Só assim, no final de semana, que ele tem 
saudade dos amigos, da família, essas coisas. Mas resolve rápido porque aqui tem muito 
clube, tem muita gente, sempre consegue alguém para fazer algo. 

 Acho que para mulher é mais difícil. Acho que somos as que mais sofremos com 
todas essas mudanças. Porque é mudar tudo, voltar a zero. Volto a não ter amigas, a não 
conhecer as coisas do dia-a-dia e isso não é fácil. Porque a mulher fica em casa, sozinha, todo 
tempo pensando, sem o marido que está em constante contato com outras pessoas. As 
mulheres, não, têm que fazer seu próprio mundo. É mais difícil para nós fazer amizade, 
conhecer gente.  

 Eu tinha tempo de pensar, de sentir saudade da família “Aí, o que eu vou fazer? 
Ainda não tenho a mobília, tudo está alugado”. Mas, acho que isso não é bom. Aí, acho que 
tem que estar com uma boa disposição pra conhecer gente, para fazer novos laços afetivos, 
entende isso? Então, sozinha, eu pegava o carro e saia para passar o tempo. Comecei a 
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procurar coisas, conhecer todos os shoppings. 

 Você vai no mercado, não conhece as coisas. Precisa um médico e não conhece. 
Agora aqui, particularmente, tem muita latina que está em situação igual. É muito mais fácil 
porque a gente entende com maior facilidade as coisas do dia-a-dia. Mas tem todo um 
processo que precisa de adaptação. Que uma das pessoas fique ocupando-se disso, mas 
quem trabalha não tem tempo de fazer isso. Não vai saber se o menino está gostando da aula 
de basquete, mas você vai na escola, se reúne com os professores, vai assistir ao jogo, 
sempre tem milhões de coisas pra fazer. Acho que o papel da mulher é muito importante pra 
sentir essa confiança, para meus filhos e para ele como profissional. Ser suporte emocional 
para suas crianças para que eles fiquem bem. Se a mãe não está bem, as crianças não estão 
bem. 

 E depois tudo vai se adaptando, isso é relativamente fácil. Agora não tenho mais 
tempo pra pensar nessas coisas. Eu acho que é melhor pra mente você deixar um pouco por 
separado isso e não ficar todo tempo pensando, deprimir-se, isso não ajuda. 

 
Idéias principais: 

• Adaptação dos filhos é mais fácil, pois há uma continuidade da vida, escola e 

amigos. A presença da mãe é importante no início. 

• Adaptação mais fácil do marido, que apenas troca de escritório, continuando o 

mesmo trabalho, empresa, já fala a língua, e essa experiência significa maior 

crescimento profissional e relações. 

• Maior pressão para o marido ocorre nos primeiros meses, pois há a adaptação ao 

trabalho e maior ausência em casa. 

• Adaptação da mulher é mais difícil: sozinha em casa, sem amigos, saudades, 

rotina estranha e ainda precisa ser o suporte para o marido e filhos. 

• Adaptação ocorre com o tempo, pensar demais e se deprimir não ajuda. 

 
DSC 3E: Gravidez 

Sim, queremos ter filhos, falei “Você tá com uma boa oportunidade de carreira, vamos pegar”. 
Nós queríamos também por causa de minha idade. Me dá muito medo porque, às vezes, acho 
que não vou ser capaz de criar o bebezinho, porque sou muito rígida comigo mesma, com meu 
marido. Acho que por isso Deus não o enviou antes, porque, pobre menino. Mas acho que é 
mais psicológico, sou o melhor anticoncepcional porque nunca usamos anticoncepcional. 

 Agora estou grávida. Mas já estou mais segura. Apesar de sozinha, tenho mais 
segurança pra suportar mais um filho, porque você já tem mais experiência, então não fica 
mais com esse estresse. E isso me ajudou também pra pensar assim “Nossa, eu quero ter um 
filho aqui nesse país”. Estamos ansiosos com ele nascer por aqui. Que ele pegue esse jeito tão 
humano, sem preconceito, que não esqueça a nossa cultura, lutando na vida sem machucar 
outras pessoas é ótimo. 

 Eu também quero retomar o trabalho pra poder conciliar tudo. Pra mim, é importante 
estar bem e feliz pra ter um relacionamento feliz com meu marido e filhos. Eu acho que, como é 
a mulher que fica grávida e ele que fez mais carreira, claro que vai recair em mim. Mas não 
seria certo ter um bebê pra ficar o dia inteiro numa creche ou na mão de outra pessoa. Então, 
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eu vou ter que ficar em casa, né? Eu me sinto mais confortável com a idéia realmente de optar, 
de falar “Vamos ficar só com os dois filhos porque quero retomar o trabalho, depois de ser 
mãezona tempo completo”. 

 
 
Idéias principais: 
 

• Desejo de ter filhos: preocupação com a idade e insegurança no papel de mãe. 

• Expatriação é uma boa oportunidade para ter filhos. 

• Segunda gravidez proporciona mais segurança. 

• Desejo de ter um filho aqui para ter as características humanas do Brasil. 

• Primeiro vem os cuidados  com o bebê, em seguida planos  para retomar a vida 

profissional. 

Análise do tema 3 

O discurso 3ª comprova a idéia de Sluzki (2006) acerca da sobrecarga nas 

relações familiares devido à redução da rede social durante o período inicial da 

mudança de país. As participantes relatam que, por terem poucas relações no início, 

acabam convivendo e compartilhando experiências com a família. Todas afirmam que a 

mudança resultou em maior união familiar, mas apontaram para a possibilidade de crise. 

Pode-se concluir disso que a expatriação proporciona um período de crescimento e 

investimento na família nuclear que pode, por conta da distância das famílias de origem, 

desenvolver sua própria forma de funcionamento. 

O discurso 3B, que tratou do desenvolvimento dos filhos, aponta para a boa 

adaptação dos filhos, acompanhada pelas mães de muito perto. De uma forma geral, as 

crianças e jovens, segundo as entrevistadas, tornam-se mais extrovertidas, 

independentes, aprendem a lidar melhor com perdas e desenvolvem recursos para 

suportar mudanças e diferentes contextos. Esse poderia ser, inclusive, o perfil das 

crianças globalizadas, sendo a “expatriação a melhor escola”, segundo as entrevistadas.  

As mães não relataram a angústia dos filhos no processo, apenas a própria diante dos 

próprios desafios ao acompanhar os filhos. 

 Do ponto de vista da educação no Brasil, há duas opiniões. Elas concordam 

que os pais no Brasil negligenciam a educação dos filhos que recai nas mãos da babá. Já 

os hispanos expatriados, por serem mais conservadores, oferecem educação mais 

apropriada às suas crianças. Por outro lado, elogiam a pedagogia nas escolas que 

preparam para a convivência com as diferenças e a riqueza cultural. Essas percepções 

podem ser analisadas como os dois aspectos de uma mesma realidade: abertura e pouca 
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rigidez (diferenciação), por um lado, resulta em crianças soltas demais e, por outro, 

resulta numa educação que incorpora as misturas e diferenças. 

 O discurso 3C, com maior número de IC, revela os desafios do casamento, 

confirmando Korenblum (2003) a respeito das altas taxas de divórcio na expatriação. 

Elas revelam que o momento inicial é crítico, pois, após a mulher ter se dedicado ao 

estabelecimento da casa, dos filhos, do marido e da rotina, vivem um momento de 

solidão e vazio. Paralelamente, esse é o momento em que o marido workaholic está 

sendo exigido no trabalho e não pode apoiar a esposa. Tal fato é sentido como uma 

grande dificuldade, sentir-se negligenciada pelo marido que, junto com os filhos, é a 

prioridade da mulher. Todas essas situações, apontadas como típicas no momento inicial 

da expatriação, são fatores de risco que compõem as adversidades que essa população 

vivencia.  

 Como o marido oferece um bom nível de vida, a esposa não acredita ser 

apropriado contrariá-lo e faz os sacrifícios necessários. Nesse ponto, retomamos a 

discussão de DeBiaggi (2003) a respeito da divisão dos papéis de gênero, na qual a 

dependência financeira do marido afeta a autonomia e auto-estima da mulher. À medida 

que a mulher se adapta ao novo país e desenvolve outros interesses, tal característica 

fica difusa e a angústia perde a evidência, pois era conseqüência da desigualdade dos 

papéis no casal.  

 A solução para a crise da relação é a saída do isolamento (exposição) e a 

possibilidade de enxergar a dificuldade do outro (empatia). Ambas são habilidades da 

resiliência (REIVICH e SHATTÉ, 2002). A superação dessa crise revela o 

aprofundamento da relação e do crescimento como esposa, principalmente para as 

mulheres que trabalhavam anteriormente (3C). Essa é uma oportunidade para 

desenvolver áreas que eram negligenciadas quando o principal papel social da mulher 

era de trabalhadora e não de esposa.  

 O discurso 3D revela a percepção, compartilhada entre mulheres expatriadas, 

de que a adaptação da mulher é mais difícil do que a dos filhos e marido. De alguma 

forma, elas identificam que seus familiares mantêm os mesmos pilares que tinham no 

país de origem (escola e amigos, trabalho e colegas) e não precisam vivenciar faltas na 

mesma intensidade que elas. Para elas, o marido não tem problemas e é retratado de 

forma caricatural, sem profundidade psíquica, “só muda de escritório”. Essa visão do 

companheiro demonstra o contato, superficial e pouco empático em relação ao outro, ao 

contrário do descrito que foi acima. Quanto mais fácil aparenta a adaptação (jornada 
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heróica) do marido e dos filhos, mais difícil fica, comparativamente, a da esposa. 

Assim, esse retrato estático dos outros membros contribui para intensificar o sentido da 

jornada da esposa.  

 Como a função da mulher, nessa situação, é cuidar da família, os interesses 

próprios são secundários. A dificuldade inicial é importante para que ela perceba a 

necessidade de identificar outros interesses que não sejam da esfera do lar e da família.  

 A expatriação é ótima oportunidade para a gravidez, tema do discurso 3E, pois, 

na maioria das vezes, significa uma melhoria financeira para o casal e a mulher, por não 

ter permissão de trabalhar, pode se dedicar mais aos filhos. A maternidade também é 

uma jornada heróica, com desafios e aprendizados e, assim como as expatriações, 

quanto mais experiência, mais segura fica a mulher.  

 O desejo de ter um filho no Brasil pode ser um símbolo da biculturalidade, ou 

seja, incorporar a cultura brasileira sem perder a de origem: “Nossa, eu quero ter um 

filho aqui nesse país [...] Que ele pegue esse jeito tão humano, sem preconceito, que não 

esqueça a nossa cultura, lutando na vida sem machucar outras pessoas”. O símbolo da 

gravidez, ainda mais que o da criança, realça a característica do potencial em gestação 

que ainda não nasceu, mas possui todos os elementos para o seu desenvolvimento, fruto 

da integração de ambas as culturas.  

 O conflito entre os desejos de maternidade e de trabalhar parece encontrar uma 

saída quando a mulher se planeja priorizando a gravidez. Uma solução prospectiva é 

encontrar uma resolução que contemple ambas as necessidades da mulher, para  que 

possa vivenciá-las sem ter que abrir mão de uma das duas, polarizando a energia 

psíquica, o que resulta em conflito.  

5.2.4 Rede social 

O tema 4 trata das transformações que a expatriação causa nas redes sociais das 

participantes. O gráfico 4 mostra que o discurso 4A foi composto por 8 IC (22,86 %), o 

4B por 9 IC (25,71%), o 4C por 7 IC (20%), 4 D por 5 IC (14,29%) e o 4E  por 6 IC 

(17,14%), do total de 35 idéias centrais. 

Os dois discursos que foram mais compartilhados entre as participantes, diziam respeito 

aos benefícios tanto do relacionamento com o grupo de expatriados (4A) quanto do 

relacionamento com o grupo de brasileiros (4B).  Os discursos referentes às 

desvantagens dos dois grupos foram, ambos menos pontuados, demonstrando que o 

reconhecimento dos benefícios é maior que as desvantagens.  



- 111 -  
 

 

 
 
 
 
A seguir estão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 4: 
 
DSC 4A: Vantagens do grupo de latinos 

Em minha casa sempre tenho conhecidas do mesmo grupo étnico, latinas. Mas peruanas são 
diferentes de mexicanas e diferentes de venezuelanas porque, juro, gente, aqui temos um 
monte de sotaques em espanhol. Então, cada um tem sua cultura, o feijão pra mim preto é 
diferente do feijão vermelho pra uma pessoa do Chile, o feijão vermelho é muito maior para 
uma pessoa do México e as pessoas do Peru. Dentro dos expatriados, também tem uma 
separação geográfica, é engraçado. Dá impressão que os caribenhos são mais próximos uns 
com os outros, os chilenos, os peruanos e os argentinos são mais próximos entre si. Eu acho 
que acontece um pouco porque tem uma bagagem cultural, uma idiossincrasia, um jeito de ser 
mais parecido. Eu acho que entre o Chile e o Brasil tem mais coincidência do que entre o Chile 
e o México, apesar da colonização espanhola.  

 Eu acho que eu sempre tentei ou tento me misturar, não estou fechada a um só tipo 
de cultura,  acho que a maioria de nós que moramos assim, a cada três anos num lugar, somos 
mais abertos em geral. Mas o estrangeiro fica mais entre os estrangeiros porque tem mais 
experiência, mais vivência. 

 E eu até que conheci gente rápido, porque aqui tem uma comunidade poderosa das 
latino-americanas, você chega e é rapidamente integrada. Eu fui para o café da manhã e 
conheci ai muitas latinas e depois num grupo católico e na escola do meu filho tem um monte 
de latinos. É bom, porque você pode falar a mesma língua, porque é um círculo de amigos que 
compartilham a mesma experiência de sentir saudade, quando os maridos viajam ficar sozinha 
e sabe como que você se sente, se ajudam uns aos outros, compartilham experiência de onde 
você deve comprar. Devido ao idioma, eu estou me sentindo mais identificada com os latinos 
do que com os brasileiros. Então, é mais fácil para mim procurar amizade com uma peruana do 
que com uma brasileira, entende? Minhas melhores amigas são todas latinas.  

 A gente atua em grupo. Vamos convidar fulana pra almoçar, vamos integrar, vamos 
ver se ela precisa de alguma coisa e todo mundo quer dar as dicas. Como a maioria não está 
trabalhando, a socialização é muito mais forte.  

 Os amigos são muito importantes aqui, pois o relacionamento com os outros 
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expatriados é muito mais próximo porque ocupam esses buracos que ficam da família. Final de 
semana em vez de ser almoço com a família é almoço com amigos. A gente se liga “Ah o que 
vamos fazer esse final de semana?” E também quando tem uma emergência.  

 Mas a qualquer momento alguém pode falar “Meu marido foi transferido para outro 
lugar”. A maioria não vem pra ficar, aí, tem que viver aquilo horrível quando um amigo muito 
amigo vai embora e longe. Aí, você não consegue achar ninguém, acho que tem haver com 
uma defesa com a gente mesma. Mas tem que começar de novo.  

 Eu estou enriquecendo minha vida porque pra mim é novo esse culto a conversar, o 
que está acontecendo com a outra, trocar experiências. Aqui, eu estou conhecendo outras 
mulheres de estilos diferentes, experiência de vida diferente, de um lugar diferente, com 
carreiras diferentes, idades diferentes. Acho que tem uma atitude mais aberta porque está todo 
mundo também no caminho, se conhecendo. Eu tenho impressão que são mais livres e 
generosas as amizades que a gente faz aqui. Eu acho que ninguém quer ter amizades 
superficiais, são bem profundas porque você não tem mais com quem contar. Dá impressão 
que as pessoas se abrem mais, apesar de que todo mundo sabe que está de passagem. O 
vínculo do momento é um vínculo. 

 

 
Idéias principais: 

• Percepção da heterogeneidade no grupo latino: sotaques, costumes, grupos 

internos. 

• Estrangeiro tende a ficar mais com estrangeiros porque tem mais experiência. 

• Fácil integração na comunidade latina: mesma língua, amigos e experiência. 

• Atuação em grupo das expatriadas: socialização mais forte porque não 

trabalham; 

• Amizade com expatriados substitui a família. 

• Riqueza nas amizades feitas na expatriação, com pessoas diferentes. 

• Amizades profundas porque compartilham experiências íntimas. 

 

DSC 4B: Proximidade com brasileiros 

Os brasileiros acolheram a gente muito bem. Eu ficava um pouco na piscina e comecei a 
conhecer algumas vizinhas, elas convidaram pra um almoço e aí conhecia mais pessoas e 
acho que meu círculo de amigos é muito atípico porque tenho muitos amigos brasileiros e 
tenho muitos amigos hispanos, latinos também. É engraçado, tem uma pessoa brasileira que 
eu converso mais do que com aquelas pessoas que falam a minha língua com diferentes 
sotaques. Para mim, aquela pessoa que está servindo um jantar tem um mesmo valor que meu 
marido que trabalha dentro de um escritório, 

 Eu acho que se você vem pro Brasil você tem que conviver com todos do Brasil e 
estar aberto a aprender a comida, a cultura, a falar. Se você fica afastado, você não conhece. 
Com o grupo brasileiro, nós aprendemos a comer a comida típica brasileira, os costumes, 
aquilo que eles gostam, aquilo que você deve ter na geladeira para receber as pessoas. Eu 
estou aprendendo algumas gírias também. Coisas assim, tão simples, mas que são algo 
importante para as pessoas. Nós aprendemos porque o brasileiro é muito aberto, pessoas 
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assim mais espontâneas, mais alegres. Quando meu marido viaja, minha vizinha sempre está 
procurando e agora, que estou grávida, então, ela fica aí de olho “Ah, se você precisar de 
alguma coisa”. 

 As mães dos amigos dos meus filhos também estão dispostas a ajudar, isso é muito 
legal. Então, através daí você acaba também fazendo algumas amizades porque a sua filha faz 
amizades, então, você acaba vendo mais essa mãe. Tem a mesma troca solidária de favores 
como “Ah, eu tenho que ir pra São Paulo, minha filha pode brincar aí, você cuida delas”.  

 Você pode ter um monte de expatriados, mas o verdadeiro relacionamento é com as 
pessoas daqui. É a forma que você se inteira com o país, com a comunidade, para conhecer 
bem a idiossincrasia do país. Você acrescenta a sua cultura com as culturas de outros países, 
com outras vivências, com outros costumes.  

 Eu conheço latinas que querem ficar em sua casa com seus filhos e só. Você convida 
para uma reunião e elas não querem. Também não é para sair se relacionando com todos, 
porque você vai encontrando pessoas que têm mais afinidade, não?  

 Todas as minhas amigas são brasileiras. Não tenho muitas, é difícil. Eu não posso 
sair na rua e dizer “Olha, estou procurando uma amiga”. A pessoa local tem seu ritmo, sua 
família e de pronto não convida você pra ir na sua casa. Acho que você tem que fazer o esforço 
de convidar primeiro ela, para que fique à vontade e, depois, fazer uma amizade. Bom, minhas 
amigas brasileiras são esposas dos companheiros de trabalho do meu marido. Eu gosto de 
convidar todo mundo pra minha casa, então ficam algumas, né? Tem tudo de fazer comidas 
típicas para que elas experimentem um pouquinho do meu país.  

 Quando eu estou com pessoas do Brasil, nossa, eu fico à vontade assim, de verdade. 
Posso dar um ponto dez ou me atreveria a falar: existe um número maior? Eu adoro as 
pessoas que estão aqui, né? Mas, aqui no Brasil, tem coisas boas e também tem coisas ruins, 
todos os países têm, né?  

 No entanto, você se abre e encontra um tesouro maravilhoso, aqui as pessoas 
ajudam todo mundo. Não tem um jeito de diferenças com as pessoas da língua estrangeira. Ou 
pode ser que sim, ajudam muito mais. Sabem que você é estrangeiro e gostam de falar com 
você, nas lojas, supermercados, têm paciência com a gente. Foi uma experiência fácil.  

Você tem que se abrir. Se Deus deu uma oportunidade aqui, tem que crescer, tem que amar, 
tem que ajudar, eu penso isso. O trabalho de meu marido, a oportunidade que o Brasil deu pra 
gente estar aqui, então, eu quero aproveitar e respeitar. 
 
 
Idéias principais: 

• Bom acolhimento dos brasileiros, sempre dispostos a ajudar. 

• Importância da abertura para a cultura hospedeira, pois os verdadeiros 

relacionamentos são com brasileiros. 

• Escola dos filhos é uma boa forma de conhecer brasileiros. 

• Melhores amigas são brasileiras. 

• Dificuldade em conhecer brasileiros porque já têm sua vida estabelecida. 

• Respeito para com o país que ofereceu oportunidade, juntamente com Deus e o 

trabalho do marido. Necessidade de aproveitar. 
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DSC 4C: Relações anteriores 

Tenho saudade dos meus pais, meus amigos, meu país, da língua e da comida porque você 
não pode esquecer de tudo que foi sua vida. Mas acho que têm pessoas que podem manejar 
melhor isso e têm algumas que sempre ficam com essa questão aí, que não conseguem 
resolver. No nosso caso, nós decidimos que vamos manter o relacionamento com a família 
muito perto. Falamos todas as semanas com a família. Então, nós vamos duas vezes no ano 
para lá ou eles vêm cá.  

 Como não é muito longe, as passagens não são assim muito caras. Mas o que é mais 
duro, mais triste, é que quando a minha família vem e vou levar no aeroporto, é aquela situação 
que não sabe quando vai voltar. O que me dá muita dor também é que meus pais e minhas 
irmãs não possam viver a convivência com os meus filhos, tanto para eles, quanto para meus 
filhos. Por outro lado, é bom não ter a família perto porque os problemas da família são 
problemas seus quando fica morando perto. Não tenho problema com a minha família, mas é 
um motivo de estresse pra você. É muito egoísta o que eu estou falando, mas longe, você não 
pode fazer nada, só conversar, você não está envolvido.  

 Eu tenho amizades desde os dez anos de idade que eu olho nos olhos e eu sei como 
estão. É como a irmã que eu não tive. E tenho amigas da faculdade e também são profundas. 
No último país que morei, fiz três amigas muito legais e aqui eu já tenho duas bastante 
intensas. E como é amizade, acho que o carinho não é diferente mas, às vezes, o grau de 
intimidade que é diferente, porque culturalmente não é igual, me entende?  

 O que pra mim é um pouco difícil é manter as amizades à distância nas coisas 
cotidianas. Você deixa de falar com as amigas, apenas quando é o aniversário ou porque 
ganhou um bebê. Eu me contacto com muito menos freqüência. E se você foi bem amiga, elas 
sentem uma frustração que “Puxa, ela foi morar fora, mas me liga uma vez por mês ou passam 
dois meses e eu não sei nada”. Eu acho que é questão de dedicação mesmo, de sentar e 
escrever ou telefonar, eu poderia ter sido muito mais pró-ativa nesse sentido. Mas tenho tido 
fases que fico com muitas saudades, com vontade de estar lá e aí eu acho que me conecto. 

 Mas acho que é trabalhoso você estar nos dois espaços, o espaço do cotidiano e 
também em conexão com o seu espaço de origem, que é distante. Não dá pra viver assim 
como suspensa no ar porque eu preciso fazer coisas onde eu estou. 

 
 

Idéias principais: 

• Saudades da vida anterior; 

• Manutenção de contato próximo com a família estendida. 

• Angústia pela incerteza do reencontro familiar. 

• Lado positivo: não envolvimento com os problemas familiares. 

• Intensidade de intimidade das amizades anteriores e atuais é diferente pelas 

diferenças culturais. 

• Dificuldade de manter amizades à distância. 

• Trabalhoso manter dois espaços de relações, é preciso fazer as coisas onde se 

está para não ficar suspensa no ar. 
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DSC 4D: Desvantagens do grupo de latinos 

 Eu fiquei pouco tempo com todas essas meninas expatriadas e fui embora. Elas são 
esposas de pessoas que têm um posto importante dentro de uma empresa aqui no Brasil. A 
maioria delas não trabalhava, então, era aquele jeito de dona de casa que tem costume de ter 
um cafezinho, de estar jogando tênis. O que elas precisam é estimular o ego. Que elas estão 
casadas com uma pessoa importante, moram em um lugar importante, que têm filhos que 
estudam em lugares importantes, que também têm boas roupas, que carro têm. Um grupo de 
expatriados justo deveria servir para ter reuniões para ajudar uns aos outros e não reuniões 
para perguntar onde você mora, o que você tem, onde você trabalha, coisas assim, que não 
ajudam nesse momento. Nós ficamos em choque porque nós achamos que íamos ter mais 
ajuda do grupo latino do que dos brasileiros, porque ainda nós não sabemos falar a língua. Eu 
acho que porque os hispanos já estão tão enrolados em sua nova vida, que não têm tempo 
para os novos.  

 Pra mim não foi bom, as mulheres só falavam mal, dos problemas, das dificuldades, é 
o clima, é a comida, o frio, o calor, é as praias, areia. Eu acho que se eu tivesse ficado nesse 
grupo, eu não estaria no Brasil, eu teria fugido. Puxa, eu não acredito que São Paulo não tenha 
outra coisa pra fazer que, para essas meninas, não tenha bons restaurantes, bons teatros, 
bons cinemas, não tenha nada em São Paulo. Você tem que despertar e não ficar no mesmo 
círculo sempre falando do mesmo problema. É uma maneira cômoda de ficar criticando e não 
fazer nada.  

 Tem pessoas que só repetem as coisas que conhecem e que já foram boas. É um 
desafio conhecer coisas novas, eu gosto mais. Acho que a pessoa também tem que impregnar 
com a cultura de onde você esta morando. 

 Elas ainda não conseguem sair e conversar com as pessoas aqui no Brasil. E não 
tem que se esforçar para falar outra língua. Elas têm medo pra melhorar o sotaque, elas têm 
vergonha de pronunciar as palavras erradas. Eu penso que elas têm medo de se abrir pra 
conhecer, então preferem estar dentro do seu mundo. 

 Eu sei que elas têm um sentimento muito bom, converso com elas, mas todas as 
atividades que elas têm é somente com pessoas que falam em espanhol. Juro, pra mim, esse 
preconceito da fronteira das línguas não existe. Se os filhos estão estudando aqui “Minha 
querida, seus filhos vão ser brasileiros, vão adorar esse país e eles vão querer morar aqui, e 
então, você tem que se abrir, senão, minha querida, você vai embora”. 

 
Idéias principais: 

• Maioria das expatriadas que pertencem a esse grupo é dona-de-casa tem 

necessidade de bens materiais e status para alimentar o ego. 

• Surpresa ter tido mais ajuda dos brasileiros do que dos latinos que já estavam 

estabelecidos. 

• Muita reclamação do Brasil é uma maneira cômoda de não fazer nada a respeito. 

• Repetição das coisas conhecidas por medo do novo. 

• Isolamento no grupo de língua espanhola, por medo de aprender a língua. 

Importância de falar português, pois se está vivendo no Brasil e os filhos vão 

aprender. 
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DSC 4E: Distância dos brasileiros 

Eu tenho, não uma turma, mas sim são conhecidos, gente brasileira. O idioma atrapalha você. 
Quando eu convido as brasileiras, elas vêm, mas está sendo mais devagar. 

 Acho que são aconchegantes, mas não dá pra intimidade. Ter amizade com um 
brasileiro tem sido um pouco mais devagar. Quando você trata de aprofundar um pouco com as 
amigas, algumas famílias, ai já fecha um pouco. Se eu saía a andar e encontrava ela, dizia 
“vamos combinar de tomar um cafezinho”, mas depois nunca me ligava. Convidarem para ir em 
sua casa é muito difícil. Tem sido muito difícil, cumprimentam “Oi, tchau. Como vai? Como está 
a família?”, mas nunca eles convidam pra ir a sua casa. Eu aceito, isso não é todo mundo que 
gosta de receber pessoas do mesmo jeito. 

Bom, a diferença não é porque são brasileiros ou expatriados, a diferença é a posição. Quando 
você já tem uma vida feita aqui no Brasil ou em qualquer país, você tem já um ritmo de vida. 
Você trabalha, tem filhos. Você pode convidar algumas pessoas ou fazer alguma atividade 
juntos, de vez em quando, mas não dá para fazer todos os dias alguma coisa. Assim, você 
pode relacionar-se com as famílias brasileiras de quinze em quinze dias, sair para jantar, ir na 
praia, ou ir no teatro, tudo bem, como faria com qualquer amigo em outro país.  

 Então, os poucos brasileiros que a gente conseguiu ter mais vínculo geralmente 
moraram em outro país, tenham casado com estrangeiros ou são de outros lugares. Ela está 
em casa cuidando do filho, o marido veio também fazer carreira. Eles também estão sozinhos 
aqui, é como um fator comum.  Eu não sei se é porque a gente sabe que está por um 
tempo, então, você não quer fazer uma amizade com brasileiro que depois você vai ter que 
deixar.  

 Acho que se a empresa falar pra mim “Você morando nesse local”, faço um esforço 
maior para conhecer as pessoas aqui. Agora, eu também sinto que tanto o meu marido quanto 
eu temos uma certa resistência de fazer vínculos com os brasileiros que estão aqui um tempão. 
Então, eu acho que, com certeza, traria riqueza pra nossa vida se a gente pudesse. Até sinto 
que alguns casais têm sido abertos com a gente no sentido de “Vamos então fazer alguma 
coisa, mas a gente acaba não colando a mesma ênfase e acaba não vivendo essa experiência. 
Acho que o meu marido é muito mais fechado. 

 Não é uma proteção, eu não acho que me protejo de não conhecer os brasileiros, 
não. As coisas se dão muito mais fácil, vão andando sozinha. Você acaba priorizando, 
privilegiando suas amizades com os expatriados, tem uma identidade aí forte de experiência de 
vida, de estilo de vida. Então, você fica com o que tem e está bom não precisa de mais, uma 
questão de necessidade, não de proteção. Não temos nenhum problema para conhecer, gosto 
de conhecer, isso é o enriquecedor de morar em outro país, tem que conhecer.  

 Não me incomodam nem um pouco, acho que são pessoas boas, eu nunca tive 
nenhum problema, só isso. Mas não posso falar da sociedade brasileira daqui ou de São 
Paulo, eu não conheço muito, não sei como eles pensam.  

 Contato com brasileiro, algumas pessoas e são muito agradáveis, mas amizade real 
não tem. Minha empregada acho que três. Quem tem filhos tem mais relações com brasileiros, 
pelos filhos. Entrar em contato com os brasileiros? Acho que não sei. Acho que só para sair e 
comprar açúcar no mercado. Latinos? Muitos, acho que uns 15 ou 20. 
 

Idéias principais: 

• O idioma atrapalha a relação com brasileiros. 
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• A intimidade com brasileiro é mais difícil, pois faz o convite, mas não realiza. 

• Quem é do país está menos aberto porque já tem uma vida estabelecida. 

• Contato com brasileiros que vieram de outros lugares (migrantes) é mais fácil. 

• Resistência a fazer vínculos com brasileiros, para se proteger das perdas na hora 

da partida. Com a certeza de ficar no Brasil, dada pela empresa, faria mais 

esforço. 

• Não se trata de proteção, mas não sente a necessidade do relacionamento com 

brasileiros, pois além de ser mais fácil, o relacionamento com expatriados supre 

todas as necessidades. 

• É necessário conhecer as pessoas do país em que se mora, mas há dúvidas a 

respeito dos brasileiros por desconhecimento. Maior convívio ocorre na ida ao 

supermercado. 

Análise do tema 4 
 
As participantes descrevem duas formas de lidar com as relações da rede social anterior 

(4C). Na primeira, a manutenção do contato é essencial e o sentimento predominante é a 

saudade do convívio constante, a angústia de não saber quando irá encontrar novamente 

pessoas outrora tão próximas. Na segunda maneira, há certo alívio conseqüente da 

distância dos problemas familiares e a percepção da dificuldade para investir em dois 

espaços distintos. Essas noções estão de acordo com a ruptura e a reconstrução da rede 

social que ocorre no processo de imigração (SLUZKI, 2006).  

 O grupo de expatriados latinos possui uma função importante de continência 

para as novas expatriadas (4A) e confirma o argumento de Falicov (2001) e Tsai (2006) 

sobre as comunidades étnicas atuarem como fator de proteção. Segundo as participantes 

que compartilham esse discurso, o grupo expatriado tem os seguintes empregos: 

integração social, preservação da identidade através da língua, substituição da família, 

compreensão e vivência da mesma experiência.  Desta maneira, esse grupo possui uma 

função importante para a preservação e a transformação da identidade na vivência da 

mudança de país e cultura.  

 É possível identificar, por um lado, a percepção da homogeneidade do grupo 

devido ao fato de as integrantes terem as mesmas experiências e atuação em grupo. Por 

outro lado, existe a noção da heterogeneidade quando identificam as diferenças culturais 

internas e formas de associação entre as nacionalidades.  
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 O discurso 4D reuniu as desvantagens do relacionamento com expatriados. As 

participantes desse discurso que possuem mais relacionamentos com brasileiros 

descreveram as mulheres fechadas no grupo expatriado como donas-de-casa que 

precisam de bens materiais e status para se preencherem. Elas percebem, portanto, uma 

persona rígida e construída apenas a partir de valores externos. Na tentativa de 

compreendê-las, relatam que as companheiras de jornada reclamam muito do Brasil 

como uma forma cômoda de se distanciar e não realizar esforços para se integrar. 

Assim, repetem o conhecido por medo do novo. Esse comportamento é descrito por 

Berry (2004) como separação, ou seja, o expatriado se fecha na sua cultura rejeitando a 

cultura hospedeira. 

 A proximidade com os brasileiros (4B) é valorizada como a melhor forma de 

se aculturar ao país. Identificam a abertura e acolhimento do brasileiro e a necessidade 

de abertura do expatriado para buscar o contato. Por outro lado (4B), as entrevistadas 

reconhecem que tal abertura é superficial, sendo o brasileiro fechado na sua intimidade, 

dificultando a formação de relacionamentos mais profundos.  

 A idéia de que é importante e rico se relacionar com as pessoas do país parece 

artificial em alguns momentos (3E) – um conhecimento valorizado no meio da 

expatriação, mas nem por isso, colocado em prática: não posso falar da sociedade 

brasileira “o enriquecedor de morar em outro país, tem que conhecer [...] não conheço 

muito, não sei como eles pensam. [...] Entrar em contato com os brasileiros? [...] só para 

sair e comprar açúcar no mercado. Latinos? Muitos”. 

 Além da dificuldade do idioma que se refere à identidade cultural, a maior 

interação entre expatriados e brasileiros fica dificultada devido ao fato de os últimos 

terem uma vida estabelecida e, portanto, não terem disponibilidade para realizar 

atividades com os expatriados, que estão na posição inversa (4B, 4E). Assim, o contato 

com migrantes brasileiros é mais fácil porque eles possuem as mesmas necessidades dos 

dos expatriados, pois se encontram na mesma condição migrante – o  desenraizamento, 

condição comum que aproxima os fenômenos da migração e da imigração. Trata-se do 

mesmo fator de risco atuante. 

5.2.5 Tema 5: Brasil – encontro cultural 

O gráfico 5, referente ao tema do encontro cultural, revela que o discurso 5A foi 

o mais compartilhado, possuindo 8 IC, 26,7% do total de idéias centrais. Os discursos 
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5C e 5D tiveram o mesmo número de idéias centrais, 6 IC (20%) cada. E os discursos 

5B e 5E foram os menos compartilhados, com 5 IC (16,7%) cada. Portanto, as 

entrevistadas que abordaram o tema, tiveram mais interesse em descrever o brasileiro, 

os serviços e, os costumes e riquezas naturais, do que falar sobre questões sociais, 

políticas e econômicas, e sobre a impregnação cultural. 

 

 
 
A seguir serão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 5: 
 
DSC 5A: O brasileiro 

As pessoas são assim muito animadas, positivas, têm muita energia. Elas são bem solidárias, 
eu acho que não têm muito problema em relacionar-se com estrangeiros, não têm muito este 
preconceito que a cultura é diferente. Muito pelo contrário, eles gostam de sair, de fazer 
programas com a gente. É fácil chegar ao Brasil, para mim foi fácil a adaptação. Acho que eles 
gostam de pessoas que vêm de outros paises, acho que eles acham são interessantes. Eu 
acho que por cultura mesmo do Brasil, eles acolhem todo mundo. Se eu fosse à China, aí sim, 
seria muito diferente, aí morro. O latino é mais alegre, mais amigável, mais aberto, acolhedor, 
eu acho. Acho que o brasileiro é mais aberto do que na América Latina.  

 Eu tenho percebido que vocês aqui no Brasil, particularmente, que vocês gostam 
muito mais da vida. Você têm, culturalmente, “Boa tarde”, “Bom dia”, “Tenha um bom dia” 
quando você vai ao supermercado fazer as compras, isso no meu país não acontece. Com as 
crianças são muito assim, de olhar e falar coisas bonitas pras crianças, quando to passeando 
com a minha filha. 

 Vocês têm um sorriso fácil que para nós não é normal, somos muito mais fechados. 
Aqui a gente não se estressa com facilidade e isso é bom. 

 É um povo alegre, abençoado, só que, às vezes, fica tanto em festas ou nessas 
coisas alegres que esquece da realidade. Pode ser que tenha um monte de problemas, mas 
ele sempre vai falar que tudo está bem, que está tudo jóia, nunca vai encontrar uma face triste, 
ele sempre fica contente, excesso de positivismo. 
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Idéias principais: 

• O brasileiro é positivo, solidário e acolhedor com estrangeiros. 

• O brasileiro gosta mais da vida, tem o sorriso fácil e não se estressa fácil. 

 

DSC 5B: Questões sociais econômicas e políticas  

O Brasil é igual aos outros países latinos que têm corrupção, os governos não são muito bons, 
tem insegurança, são as coisas ruins. Você tem que vir muito precavido se quer conhecer o 
Brasil ou viajar. 

 O que chama muita atenção no Brasil é muita riqueza acumulada ao lado de muita 
pobreza. Isso é muito forte, a gente sabe que em todo mundo tem pobreza, mas quando vê tão 
perto um do outro é forte. As pessoas no meu país estão mais misturadas e aqui tem sempre 
diferença, um grupo baixo e um grupo alto pra tudo. Acho que é um país que tem muita 
abundância, mas a distribuição é pouca, isso impacta. O nível da educação também é uma 
coisa que é triste. As possibilidades que a gente têm são muitas, mas eu não sei porque não 
conhecem, não aproveitam, as políticas do estado eu não sei. 

 Eu idealizava muito o Brasil, algumas coisas eu fiquei decepcionada, né, porque no 
meu país tem uma mentalidade de progresso. Então, eu sinto que ele ficou estancado 
economicamente, socialmente. Essa quantidade de mão de obra barata que se tem, 
quantidade de pobreza, a burocracia, como está estruturado muitos sistemas. Eu sinto que o 
brasileiro é muito passivo frente a certos acontecimentos ou aceita, principalmente o que é 
mais pobre e tem menos recursos, que a vida é assim, não tem outro jeito, tem que ir levando 
numa boa e poderia ser bem diferente, né? Na parte de estrutura você não vê progresso 
nenhum, eu sinto que não teve nenhum investimento. Tudo que é estrada, portos, rodovias, eu 
sinto que é muito parado e eu sinto que é até admirável porque eu acho, por exemplo, São 
Paulo que é um estado rico, o pessoal tem muita força. Tá chovendo, a Tietê está inundada, 
um caminhão ficou atolado, teve aquela cratera lá que foi absurdo, um escândalo. E quem tem 
empresa, quem é trabalhador, pega o carro e vai, apesar da distância, apesar da dificuldade, 
apesar do engarrafamento, faz o que tem que fazer. Contribui pro seu país, paga um imposto 
que não tem retorno e continua ali.  

 No meu país, a pessoa é muito mais racional e ela se organiza rapidamente pra 
protestar. Tá muito mais avançado nesse sentido. É como se o sentimento nacionalista do 
brasileiro fosse super emocional na hora do carnaval e do futebol. Mas no sete de setembro 
não existe. A impressão é que não existe um valor pátrio, um orgulho histórico. Então, essa 
parte é bastante decepcionante. 

 Vocês são muito fortes com tudo que tem a ver com cuidar a floresta, cuidar a 
ecologia, do meio ambiente, isso eu acho que é muito bom. Tem que aplaudir isso no Brasil, no 
país por inteiro, não é só em São Paulo. A distribuição de limpeza, plástico, vidro, papel, tem 
uma visão muito mais forte que a gente, e isso muito legal. 

 Adoro as misturas que têm das raças. Isso especialmente porque aqui não tem 
preconceitos e, se alguma pessoa tem, meu Deus que se prepare porque aqui tem lei e adoro 
isso. Posso falar que dentro do meu país nós temos muitas misturas de raças como aqui e tudo 
é legal, já morei nos Estados Unidos, já morei em outros países, mas não é assim.  

 
Idéias principais: 

• Semelhança dos problemas sociais na América Latina. 
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• Distribuição de renda é chocante, pobreza muito próximo da riqueza. 

• Decepção com a passividade do povo brasileiro, pela falta de protesto e tem 

pouco desenvolvimento. 

• Sentimento nacionalista ocorre apenas na hora do futebol e Carnaval. 

• Consciência ecológica muito desenvolvida no Brasil. 

• Pouco preconceito no Brasil por conta da cultura diversificada e mistura de 

raças.  

 
DSC 5C: Serviços e estrutura 

Aqui é fácil, eu estou adorando, se você me pergunta se eu quero ficar aqui, eu fico aqui. Em 
toda a vida, eu estou adorando, crianças adoram, este é um país maravilhoso, me dá muitas 
coisas boas. A gente gosta da comida, da abundância dos produtos que vocês têm, é uma 
maravilha, vocês não têm idéia do que têm, isso eu acho. 

 É um lugar confortável e privilegiado porque você tem ajuda doméstica, comparado 
com outros lugares. É muito caro um empregado, então, se faz tudo, limpeza da casa, cuidar 
dos filhos, tudo. Meu marido fazia o jardim, tudo. Nós trabalhamos sete dias na semana. A 
empregada, uma maravilha, eu consegui sem problema nenhum, graças a Deus, uma pessoa 
que caiu assim, caiu do céu. Quando eu cheguei, eu que fazia a faxina. Aí falaram “Você está 
louca, aqui é barato esse serviço, tem que ter uma que dorme, assim você pode sair com seu 
marido”. Falei “Ah, não quero”. Fiquei grávida e passei um dia muito mal, de enjôo, e eu pensei 
que as minhas amigas tinham razão, porque meu marido viaja muito e um dia estou assim e 
não tenho ninguém em casa e o que eu faço? Foi quando comecei a ter uma empregada para 
dormir. No início, foi um choque pra mim. Não é comum, não é costume ter apenas duas vezes, 
três vezes, vem faz a faxina e pronto. Mas agora me acostumei, acho bom. Nós temos muito 
mais tempo para estar juntos, para fazer as coisas que nós queremos. Aqui, todo sábado e 
domingo estamos no clube jogando tênis mais ou menos quatro horas. Eu estou fazendo 
academia, que nunca em minha vida fiz esporte e aqui agora faço também, tempo de ir em 
cabeleireiro. Tem muitas coisas muito positivas que têm nesse país, aqui é bom, aqui estou 
cem por cento satisfeita, positivas. 

 Eu confio. Essa que está comigo vai fazer três anos. Eu falo pra ela que conto muito 
com ela porque não tenho ninguém aqui.  

 Eu acho que é um bom país pra viver, não sei se é um bom país, acho que aqui, não 
é São Paulo, não é Brasil. Ter a possibilidade de estar nesse bairro. Estou num lugar que eu 
acho que é seguro, que é tranqüilo que tem boa qualidade de vida. Talvez se eu tivesse ido pra 
São Paulo, talvez tivesse sido diferente. De você sentir que você vai levar a criança num 
parquinho e pode ter alguma ameaça, por exemplo.  

 Os serviços aqui eu acho que não são legais, se tenho que dizer algo ruim, acho que 
falta muito. De atraso, de responsabilidade, de como fazer bem as coisas. Eu acho que vocês 
têm conceito de fazer as coisas bem sem importar a data de entrega. Mas eu acho que é algo 
cultural, não é algo ruim porque tem a disposição de fazer coisas boas, vocês estão abertos a 
isso, mas às vezes não entendem os tempos. Se não é hoje não importa, será amanhã. Para 
nós, é hoje ou é para ontem, não é para amanhã, isso é uma diferença forte. 

 Tudo é mais lento. Em outros lugares você liga, em seguida o serviço, em minutos já 
está pronto. Aqui tudo é um processo lento, então tem que se ter paciência. A mudança 
quando chegaram aqui, os móveis, foi relativamente rápido, foram seis semanas, mas havia 
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operação tartaruga, não sei como se fala. Não podíamos pegar nossas coisas, nossas malas, 
as caixas, pois estavam fechadas, no porto, devido à greve. Porque também tenho escutado 
histórias de terror, né, “Comprou uma mesa e se deu mal”, “Liguei para trocar e demorou três 
meses”. 

 Algumas amigas minhas contam que quando vão no restaurante e falam “Essa carne 
está mal-passada e eu pedi bem-passada” e os brasileiros falam “Tudo bem” e não reagem e 
se resolvem, não se preocupam. Como no comercial que diz para tudo “Tudo bem”.  

 A escola, ao menos não conheço outra, eu acho que eles querem fazer uma coisa 
bastante eficiente, mas o nível de exigência que vocês têm é muito inferior ao que eu tenho, 
me entende? A TV, eu queria ver o jornal e não têm noticias internacionais, não aparece, não 
sei se não interessa. Uma hora de notícias pode ser que dois ou três minutos dêem alguma 
outra notícia que não seja do país. A gente não tem idéia do que acontece no resto do mundo.  
 
 

Idéias principais: 

• Brasil oferece muitos serviços, comidas e produtos. 

• Bairro privilegiado, tem conforto e segurança. 

• Empregados domésticos foram estranhados no início, mas houve aceitação, pelo 

benefício de ampliar o tempo de lazer. 

• Serviços brasileiros ruins: falta de responsabilidade, atraso, lentidão e baixa 

qualidade. 

• Isolamento das informações, pois a televisão brasileira não apresenta notícia 

internacional. 

 

DSC 5D: Riquezas naturais e costumes 

É que eu conhecia o Brasil de férias que era outra coisa. Desde outra paisagem, tudo diferente. 
Tinha uma época que era barato vir para o Brasil, então, vinha com amigas assim, era comum. 
Mas agora é tudo bem diferente porque a cidade é bem grande. Mas acho que realmente 
vocês têm um país maravilhoso.  

 Acho que quando o contraste das culturas é muito diferente, é muito brusco, é difícil. 
Isso foi um fator favorável porque, pra nós, o único inconveniente é a língua, você tem que 
aprender português para entender ou falar muito devagar. 

 Eu falaria que é um povo abençoado, por todas as riquezas que vocês têm, naturais, 
não tem terremoto. Lugares pra conhecer, as praias são bonitas também, têm pratos variados, 
têm variedades de climas porque tem frio, tem muito quente. O clima é bem diferente, tanto que 
eu tenho um histórico já no hospital, onde eu tive que passar com soro um dia inteiro e eu tive 
que chorar porque não queria ficar ali dentro, eu queria voltar para o meu apartamento com as 
pessoas que eu conheço. Essa mudança de clima tem sido difícil, mas eu consegui encontrar 
um jeito. 

 A população é muito maior do que no meu país. Aqui é enorme, o trânsito, os 
costumes, tem muitas coisas diferentes, mas no final você consegue equilibrar tudo isso e a 
vida continua tranqüila.  
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 Eu acho muito interessante, eu gosto muito de escutar as músicas brasileiras, de ir ao 
teatro, museus de arte, tem tanta pintura boa para conhecer, tem muita coisa boa aqui. Você 
tem bem diferentes níveis culturais, tem muita coisa pra aproveitar, tem a natureza, tem 
diferentes regiões. A comida é muito grande porque aí você não termina de aprender, cada 
lugar que você vai é um tipo diferente de comida.  

 Eu tenho lido sobre a cultura e as influências que vocês têm. Eu gosto também do 
primeiro reveillon que a gente decidiu passar aqui no Brasil, fomos para o Rio. Foi bem 
diferente porque eu vi os pessoal vestido de branco, a flor que joga no mar para a deusa do 
mar. É muito futeboleiro, primeiro o futebol e depois tudo o demais. 

 Têm pessoas de todo mundo morando. Tem europeu, tem tudo. Se você quer ter aula 
de francês, de italiano, tem para fazer o que quiser e dá para aproveitar isso. Enriquece muito a 
sua personalidade tudo isso. É um país que oferece muitas oportunidades também, em 
crescimento.  

 Pessoas fechadas acabam não aproveitando tudo que daria pra aproveitar. 

 
Idéias principais: 

• Viagem de férias e morar são experiências diferentes. 

• País maravilhoso não tem problemas naturais. 

• Contraste cultural é grande entre o país de origem e o Brasil, a língua é muito 

diferente. 

• Oferece muito aprendizado cultural, pois há muita variedade de climas, 

populações, culturas, comida, arte. 

 

DSC E: Impregnação da cultura brasileira  

Trato de ir, uma vez por semana, para São Paulo, gosto de São Paulo. Eu vou muitas vezes, 
eu vou ao Morumbi porque tenho amigas lá, vou ao CEAGESP, 25 de março, todos esses 
lugares que as estrangeiras vão. Quando você vai para uma cidade, não fico a vontade se não 
conheço ao menos um pouco a cidade, até que não saiba como dirigir por onde dirigir, não fico 
tranqüila. Só que o problema também quando você mora em outro país, eu gosto da minha 
casa.  

 A tarde eu escuto no rádio um jornal de notícias em espanhol, a noite escuto o jornal 
de notícias em português. Tudo que acontece no Brasil e escuto de tudo, música em inglês e 
português, para conhecer mais.  

 Eu gosto muito do teatro, mas ainda não vou. É cinema e tv. Mas não assisto muita 
televisão do Brasil, só americana. É muito engraçado porque quando eu morava no meu país, 
as novelas brasileiras são muito boas e lá eu sempre assistia as brasileiras e agora que eu 
moro aqui no Brasil, não assisto. Só as americanas porque como morei dez anos lá então 
acostumei a assistir as coisas de lá. Com as séries de inglês já é suficiente e sobretudo pelo 
tempo, para não ver tanta televisão. Ah, algumas vezes vi os programas pela manhã, por 
exemplo, o de Ana Maria Braga para conhecer um pouco a gente e também de fofoca. 

 A empregada também é uma boa forma de conhecer as pessoas. Conhecer a mãe e 
o pai do amiguinho dos filhos, que tem que falar.  
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 Idéias principais: 

• Realização de passeios típicos de estrangeiros. 

• Manutenção do vínculo com país de origem e hospedeiro escutando notícias em 

espanhol e português. 

• Preferência por cinema e tv, principalmente americana, pouco interesse na 

brasileira. 

• Pessoas são boas fontes de informação da cultura: a empregada e mães de 

amigos dos filhos. 

 

Análise do tema 5 

Todos os discursos desse tema revelam a percepção de características do 

brasileiro que se assemelham aos sintomas do complexo cultural brasileiro, 

identificados por Ramos (2004).   

 O brasileiro é descrito como alguém animado, aberto e acolhedor, que não se 

estressa e distante da realidade (5A). O sintoma puer aeternus, de forma muito próxima, 

diz respeito ao comportamento festivo e sem limites. No discurso 5B, as participantes 

identificam a desorganização e a passividade política: “É como se o sentimento 

nacionalista do brasileiro fosse super emocional na hora do carnaval e do futebol”. O 

sintoma chamado pela autora de narcisismo, exibicionismo e excesso de permissividade 

fica evidente em festas típicas como o carnaval. A corrupção (5B), reconhecida ora 

como familiar, ora como estranha à própria cultura da participante, e a falta de seriedade 

nos serviços (5C) são equivalentes aos sintomas da transgressão da lei e o puer 

aeternus. 

 O seguinte trecho do discurso coletivo revela um dos sintomas mais profundos 

do complexo, o sentimento de inferioridade do brasileiro: “[...] o brasileiro é muito 

passivo frente a certos acontecimentos ou aceita, principalmente o que é mais pobre e 

tem menos recursos, que a vida é assim, não tem outro jeito [...] A impressão é que não 

existe um valor pátrio, um orgulho histórico.” Portanto, pode-se afirmar que os 

discursos do tema 5 identificam os sintomas relatados por Ramos (2004) do complexo 

cultural brasileiro. 

 O complexo de inferioridade contém em si o seu oposto, na grandeza e 

abundância que as entrevistadas descrevem sobre as dimensões do país, grande 
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variedade de populações e culturas e a força da natureza. Os aspectos grandiosos e 

nobres relatados pelas participantes pertencem ao âmbito da Grande Mãe, arquétipo 

responsável pela aceitação, nutrição, natureza e emotividade. Já os aspectos ligados ao 

complexo cultural brasileiro são da esfera do arquétipo do grande Pai: responsabilidade, 

racionalidade, conquista, direitos e deveres. Essa análise é confirmada pela idéia de que 

os Estados Unidos são associados com aspectos culturais enquanto a América Latina é 

associada com natureza, fato encontrado na revisão da literatura de Ramos (2004). Essa 

questão leva à problematização de que as pessoas envolvidas no encontro cultural deste 

estudo são provenientes da América Latina que, segundo Ramos (2004), possui um 

complexo cultural continental ligado à colonização conhecido como o “complexo 

cucaracha” ou como o “estigma da América Latina subdesenvolvida”.  

 Cabe ressaltar que os países latino-americanos possuem aspectos históricos e 

culturais muito distintos, não se trata de um bloco uniforme, pelo contrário, há 

diferenças marcantes. Essa constatação não anula, porém, as semelhanças encontradas 

nas culturas e complexos que são conseqüência da semelhança do contexto histórico-

cultural da sua origem. 

 Apesar de ideal, seria inviável um estudo em profundidade sobre as 

semelhanças e diferenças históricas e culturais de todas as nacionalidades envolvidas 

nessa pesquisa. O que se pode fazer, entretanto, é analisar a reação emocional aos 

sintomas brasileiros que aparecem nos discursos para averiguar o posicionamento das 

participantes frente aos próprios complexos culturais, já que também fazem parte de 

ambientes psicoculturais semelhantes.  

 Foram identificados os sentimentos de acolhimento pela alegria e receptividade 

brasileira (5A), decepção decorrente da passividade (5B), admiração diante da 

consciência ecológica (5B), conforto pelos serviços domésticos (5C), superioridade e 

indignação frente aos serviços em geral (5C), admiração diante da riqueza cultural (5D). 

A partir desses temas, pode-se identificar que há, de modo geral, um comportamento 

semelhante ao do consumidor, evidenciando outro elemento importante que interfere 

nessa interação: a classe socioeconômica das participantes. A melhoria financeira na 

expatriação, discutida no Capítulo I, é a realidade para 90% das mulheres e foi relatada 

como a recompensa (tema 1, 2, 3) por tantos sacrifícios. 

 Aproveitar o que é oferecido e reclamar do que é visto como inconveniente 

implica em não reconhecer as próprias determinações nessa interação. Nesses casos, a 

projeção (JUNG, ([1921] 1991) ocorre inconscientemente e permite o reconhecimento 
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apenas da sombra do outro, pois a própria não está disponível para a conscientização. 

Esse tipo de contato fica condenado à superficialidade, ou seja, de persona para persona, 

ressaltando as diferenças e a separação. 

 Singer e Kimbles (2004) explicam que, no encontro entre complexos culturais 

ativados, seja entre na vivência individual ou grupal, não há muito espaço para 

tolerância das diferenças e ambivalências culturais. O outro é visto de forma a confirmar 

a dinâmica do complexo, portanto, apenas parcialmente e de forma estigmatizada.  

 Os discursos 5D e 5E revelam claramente uma vivência superficial da cultura 

brasileira por parte das participantes que compartilharam essas idéias. As descrições 

genéricas sobre a variedade da riqueza cultural e natural, os passeios turísticos típicos, a 

pouca interação com a mídia brasileira e com a população apenas intensificam 

categorias de análise estigmatizadas, fruto de uma experiência cultural restrita e 

superficial. Pode se dizer que, apesar de morarem no Brasil, agem como turistas. Esse 

comportamento pode ser mais intenso na experiência de expatriação do que a imigração 

tradicional, pois como há a certeza do fim da expatriação, as pessoas tendem 

defensivamente a não se abrirem para a cultura e relacionamentos já que sabem que 

terão que deixá-los. Assim, pelas razões acima descritas, evita-se o aprofundamento da 

experiência cultural e, portanto, a formação do biculturalismo. 

 A análise desse tema não encerra o assunto discutido, pois discursos de outros 

temas podem demonstrar situações opostas como, por exemplo, maior contato e 

vivência da cultura brasileira. A análise final proporcionará um quadro mais amplo da 

experiência cultural brasileira das participantes. 

5.2.6 Aculturação e transformação 

O gráfico 6 indica que o discurso 6A obteve 13,16%, o equivalente a 5 idéias 

centrais das 38 totais, o 6B obteve 15,79% (6 IC), o 6C 18,42% (7 IC), o 6D 2,63% (1 

IC), o 6E 23,68 % (9 IC) e o 6F 26,32% (10 IC). Portanto, o discurso mais 

compartilhado, por todas as participantes, foi a respeito do crescimento com a 

expatriação, seguido dos desafios da expatriação (9 pessoas) e o menos compartilhado 

(apenas uma pessoa) tratou das dificuldades financeiras. 
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A seguir estão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 6: 
 
DSC 6A: Experiência internacional prévia 

Quando é a primeira expatriação não se tem experiência nenhuma. Quando você já teve uma 
mudança anterior, é mais fácil a segunda. Você não vai pra alguma coisa desconhecida. Minha 
primeira mudança foi quando casei e o dia seguinte fui embora, aí, acho que foi mais forte 
porque foi o primeiro. Deixei minha família, deixei minha vida, meu trabalho, minha profissão. 
Dez anos, em cinco países, então, você está acostumada e você sabe que não pode ter uma 
má disposição, tem que pensar positivo, só isso. É uma questão de atitude. Quando você 
assume que essa vai ser sua vida, está assumindo.  

Agora já conheço mais ou menos como é o processo. Procurar por casa, procurar uma escola, 
procurar um banco, ir num supermercado fazer as compras. Você precisa de dicas, onde 
compra, onde é melhor. É um monte de coisas que você não pensa, mas no dia-a-dia você 
precisa conhecer. 

Já viajei muito e isso também me ajudou pra mudar de país. Mais ou menos conhecia outras 
pessoas, outras línguas e sempre. Eu achava isso muito interessante, conhecer outras línguas, 
outras culturas, outras pessoas, fiquei muito atenta. Sempre foi assim, para mim foi muito 
interessante. 

Eu vim de dois anos vivendo em outro país e aqui foi muito mais rápido a adaptação, acho, 
mas também tem uma baixa emocional quando chega a um país estranho. Aqui, no Brasil, 
particularmente, eu não tive isso, não tive essa sensação de me sentir sozinha, não me senti 
emocionalmente angustiada. Mas toda mudança é difícil. Eu falo que sempre cada mudança é 
um luto, deixa atrás sua vida nesse lugar. Sempre os primeiros seis meses são mais fortes. De 
pouquinho a pouquinho fazendo sua mente, seu entorno, conhecendo gente.  

 

Idéias principais: 

• Maior dificuldade da primeira expatriação pela falta de experiência anterior. 
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• Aprendizado com a experiência implica em: disposição, atitude positiva, 

conhecimento do processo de mudança e interesse por outras culturas. 

• Toda mudança é difícil, pois implica em uma baixa emocional. 

• Experiência atual no Brasil foi mais rápida na adaptação. 

 

DSC 6B: Aprendizado do idioma 
 
Acho que as coisas mais importantes que eu tenho desde que cheguei ao Brasil e conheci uma 
nova cultura é aprender outro idioma. Mas primeiro problema que se enfrenta na expatriação é 
o idioma. Você precisa se comunicar e se não compreende a língua é uma dificuldade grande. 
Eu aconselharia para mulher fazer cursos. Mas com o tempo assim dá para melhorar. Deveria 
tomar aulas de português que nunca tive, para melhorar, não? 
Mas, nos primeiros dias, é muito complicado porque ainda não consegue falar com ninguém, 
nem com funcionários, nem nas lojas, é bem complicado.  
Imagina o português aqui no Brasil. Ainda dois anos e eu ainda não consigo falar. Você pode 
me corrigir porque eu não falo muito português. 
 Quando eu converso, eu adoro escutar as pessoas, adoro olhar para as pessoas no 
Brasil. Gosto do jeito deles, gosto da pronúncia deles. Pra mim, foi uma aprendizagem muito, 
muito linda, aprender o nome da mesa, sala de jantar, televisão, liquidificador, o copo, tudo isso 
pra mim foi ótimo. Quero entender o sotaque das pessoas do Rio, nordeste e poder estar com 
todos. 
 Continuamos com o mesmo funcionamento, a língua foi uma recomendação falar a 
mesma língua com a casa, pra preservar um pouco a nossa vida com as crianças. Os 
costumes que a família tem, isso não muda independente do país onde você mora. 
 
 
Idéias principais: 

• Aprendizado de outro idioma é muito importante. 

• Compreensão do idioma é o primeiro problema da expatriação. 

• Facilita o aprendizado realizar curso de língua. 

• Dificuldade de ter fluência no português. 

• Interesse pelos sotaques, pronúncia e o processo de aprendizagem; 

• Manter o espanhol em casa para preservação dos costumes. 

 

DSC 6C: Adaptação, rotina e estrutura 

Cada pessoa vive a adaptação de maneira diferente. Eu estava muito acostumada a morar em 
meu país, o idioma, o clima que pra mim foi uma mudança muito forte. 

 O complicado quando você vai pra algum país é que você tem que ficar em hotel com 
as crianças. Quando eu vim pra cá fiquei um mês e meio acho num hotel e, depois, mudamos. 
Foi uma eleição onde viver. Fomos ver Campinas, mas eu achei muito longe. Até que 
conseguimos aqui, não conhecíamos e gostamos muito do lugar. Procuramos os colégios perto 
e foi o que fechou pra gente, em termos educacionais e econômicos. Mas eu acho que aqui é 
uma bolha dentro de São Paulo, isto não é São Paulo.  

 No momento de fazer a mudança, as coisas não chegam quando você quer, então, 
tem que ficar ligando pras pessoas, insistir. A limpeza foi mais aqui do que lá. Quando comecei 
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a colocar as coisas, me desesperava e queria ser que nem a Mary Poppins, ter uma varinha 
mágica que deixasse tudo pronto. Foi aqui que me dei conta que tem muitas coisas que não 
precisamos e que nos apegamos a elas. Acho que o importante é consigo mesma, não 
preocupar com tanta coisa material.  

 O dia-a-dia foi difícil, a casa, o funcionamento, coisas domésticas foi mais complexas, 
porque, culturalmente, somos mais diferentes, isso pesou um pouco, foi ruim. Até você 
encontrar o pediatra, o ginecologista que você quer, o eletricista que você precisa, demora.  

 Tem que fazer a mudança, organizar a casa, ficar tranqüila com a rotina no país. Eu 
não vivo de lembranças, eu vivo aqui, minha família está aqui. Eu vou para lá na próxima 
semana, mas vou de visita, eu moro aqui. Sua casa está onde você está, a verdade é essa. 
Você não sabe quanto tempo vai morar aqui, então, no tempo que estou aqui quero estar bem, 
ter minhas coisas, meu marido gosta dos seus vinhos, suas comidinhas. Mas eu continuo tendo 
minha casa lá arrumada com tudo, é uma maneira de ter seus pertences todos, tem uma 
segurança de patrimônio. E também, claro, dá segurança porque assim você sabe que tem 
lugar lá que sempre pode voltar. 

 

Idéias principais: 

• Cada pessoa vive a adaptação de um jeito. 

• Mudança forte de clima, causando dificuldade na adaptação. 

• Processo de encontrar escola, bairro, casa é trabalhoso. 

• Bairro escolhido é considerado uma bolha em São Paulo. 

• Mudança dos móveis é lenta. 

• Percepção do apego às coisas materiais. 

• Difícil o estabelecimento da rotina, pelas diferenças culturais. 

• Atitude de viver o presente aqui, com a estrutura montada, mas ter um lugar 

garantido para voltar (ter a casa montada lá). 

 
6D: Dificuldades financeiras 

Acho que estamos mais unidos, por isso eu quis vir, porque no meu país estive a ponto de 
pedir o divórcio, pela questão, sobretudo financeira e porque eu sentia, sinto que o 
trabalho pra ele é muitas vezes mais importante.  

Ah, aqui o dinheiro não dá para tudo que queremos fazer. Quando o marido é local, é 
como qualquer outra pessoa brasileira é muito diferente dos expatriados, que a empresa 
paga tudo, a escola, aluguel e você tem o dinheiro para outras coisas.  

Se eu tivesse morando no meu país, a mudança não seria tão diferente, mas na província 
onde eu morava tudo era mais barato. Então eu falava, para que virmos tão longe se ele 
ganha mais, mas gastamos mais? Não viemos por conta do dinheiro, viemos pela 
experiência dele e também a minha. 

Ele paga com seu dinheiro as viagens e depois não tem mais dinheiro seu e também não 
cobra da empresa. Eu queria ajudar mais a ele, fiz as contas no computador, mas ele não 
deu ao seu chefe, só faltava eu ter que ir falar com o chefe dele. Então eu falei “Para que 
então?” São coisinhas assim. Acho que temos uns problemas que temos que resolver. 
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Idéias principais: 

• Crise no casamento por causa de problemas financeiros e pelo trabalho ser 

prioridade para o marido. 

• Diferença entre contrato de expatriado e local. No expatriado a empresa paga as 

contas fixas e sobra mais dinheiro. 

• Não compensou vir para o Brasil financeiramente, mas sim pela experiência. 

• A esposa faz as contas das despesas, mas o marido não apresenta ao chefe. São 

problemas que têm que resolver. 

 

DSC 6E: Desafios da adaptação 

Eu acho que dura alguns meses. No meu caso, foi assim, altos, baixos. Acho que também era 
um pouco de imaturidade. Quando se muda de um país, tem muita coisa pra fazer, então, tem 
pouco tempo para você. Quando você chega num momento que não tem mais o que fazer, 
tudo já está caminhando, você fica sozinha. As crianças estão na escola, o marido trabalhando, 
a empregada funcionando na casa e eu, o que eu vou fazer? Foi um choque, eu que não 
conheço ninguém, que não sei falar, não posso fazer nada. “Posso ir a um café com uma 
amiga? Não tenho amiga. Ir à ginástica? Não, não quero”. Aí, começa a roda e não consegue 
sentir a beleza do momento.  

 Para mim, o Brasil foi muito difícil, muito difícil. Eu nunca tinha experimentado 
depressão e experimentei, ficava limpando tudo na casa, vendo televisão. Despertava na 
madrugada chorava de tristeza. Eu batia em mim mesma para melhorar, mas é algo que você 
não pode controlar. 

 Muitas vezes, o que acontece é que você não tem com quem falar. E o seu marido 
não tem tempo para falar “Pobrezinha, você está mal”, tem que render no trabalho para que 
não fique fora da empresa. Eu tinha que fazer tudo da mudança, tirar pratos, fazer buracos. Eu 
pedia ajuda, mas ele falava que era meu trabalho, porque eu não tinha outro trabalho. Eu 
queria matá-lo, mas depois passou a me ajudar um pouco, mas ele também tem muito 
trabalho. 

 No meu caso, foi cem por cento querer voltar ao passado, querer ter no Brasil as 
mesmas coisas: trabalho, amigos, rotina que eu tinha no meu país e não pode ter. Agora, eu tô 
numa fase que eu sinto que está tudo meio parado, né? Que eu não posso retomar o meu 
caminho profissional, tô meio amarrada, meio impotente. Mas, também, eu tô numa atitude, 
não sei se triste ou deprê, mas com dificuldades. Eu quero saber como que vai ser meu 
horizonte logo.  

 Acho que eu podia ter evitado isso se eu esperasse as coisas de uma outra maneira. 
Eu sou assim, tudo tem que estar perfeito no mesmo momento que eu cheguei. Isso não dá pra 
fazer, acho que em nenhum lugar do planeta.  

 Fiquei um pouco doente por causa de nervos. Mas, agora, já está mais tranqüilo, eu 
precisei fazer acupuntura, fisioterapia, caminhada, tudo do que é mais natural. Coisas mais 
naturais que eu jamais pensei que ia fazer, agora estou fazendo. 

 São ciclos das mudanças que acontecem, você chega conhecendo, com uma 
expectativa, com gana de fazer, depois chega o momento onde achou algumas coisas, então 
fechou, volta pra casa e depois volta a sair e a procurar. 
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 Todo mundo tem saudade, ficava pensando na minha mãe sozinha, se ela estava 
bem. Resolvi que ela viesse para cá. Ela olhou que nós estamos bem, ela foi embora mais 
tranqüila e eu também fiquei mais tranqüila. Quando você está perto da família, da sua mãe, 
você sente que é filha da mãe, né? Mas agora você sente que já é a mãe e não tem mais a 
mãe que ajuda. Só você para tomar decisões possíveis com o esposo, para apoiar a ele, como 
educar o filho, se está fazendo um bom cardápio. Você fica pensando o tempo todo se está 
fazendo a coisa certa e isso causa um pouco de estresse, de pressão.  

 Primeiro de tudo, tem que ter paciência, muita paciência. Você começa a sair disso 
quando você sabe que pode ter outros amigos, que pode fazer muitas coisas, melhores ou 
piores, mas não vão ser os mesmos. Quando realmente toma conta da situação que você está 
e aceita. Tem que simplificar as coisas muito.  

 Não tem jeito, um ano é preciso para acostumar-se. É o período onde você conserta 
tudo. Tem que fazer coisas, porque se você não está bem, ficar fechada dentro de sua casa, 
fazendo nada, vendo televisão é muito difícil sair da depressão. Tem que ser muito forte nesse 
sentido.  

 Todos os projetos que você tem no começo aqui, acaba que muda tudo. Tem que 
procurar outras coisas que supram essas necessidades. A verdade é que faz o que quiser, as 
mesmas coisas que você faz em seu país você faz em qualquer lugar, só que têm diferenças. 
Se não pode trabalhar no Brasil, tem que assumir essa situação. Eu comecei a estudar 
novamente e estou gostando muito.  

 Em outros países, tem que ocupar-se mais com as coisas da casa ou das compras, 
aqui as lojas dão serviços, então tem mais tempo livre para fazer cursos, trabalhar ou o que 
seja. No começo, quando as pessoas têm a angústia, fazem esporte o dia todo, aula de tênis, 
academia, pilates, ioga. Outras que gostam de sair, então, sete e vinte e oito já estão 
mandando mensagens, organizando um café, cinema, sair para jantar, qualquer coisa. Mas 
elas canalizam a angústia nas atividades, então, se isso acaba com essa angústia, que tenho 
impressão que paralisa a angústia, convertem em uma energia positiva. Me sinto sozinha, 
gasto energia. Shopping, gastar dinheiro também ajudam muito. Acho que depois quando você 
sabe a data que vai embora, eu vou esse ano, então, agora eu quero fazer tudo que não tive 
tempo de fazer.  

 Eu acho que o que ajuda muito nos momentos difíceis é fazer boas amizades. 
Comecei a conhecer e me dei a oportunidade. Às vezes, eu não queria ir, então, tem que lutar 
contra isso porque dá preguiça, dá vergonha ou simplesmente não importa. Não é a gente que 
tem que se adaptar a um. Foi muito mais fácil porque aqui é um lugar de muitos expatriados, 
conheci pessoas que me apresentaram outras pessoas e também pelo caráter de brasileiro ser 
mais amigável, mais aberto.  

 Então, quando você tem um problema, você recorre a um amigo. As minhas amigas 
sabem o que se passa porque elas passam igual, você não se sente sozinha. É como uma 
terapia, uma amiga para falar. 

 Eu sou bastante mimada, uso todos os recursos que eu tenho. Graças a Deus, existe 
internet, acho que isso ajuda muito as pessoas como eu, porque tem o contato por e-mail, por 
skype ou por onde você quiser. Uma maneira pra passar meus momentos de angústia ou de 
saudades é ir pra lá ou “Ai, pai, vem, mesmo que seja um final de semana” e ele vem. Claro, 
tem um nível econômico que dá pra ir, eles podem vir. Mas é como se eu tivesse saudade da 
pessoa que era lá. E quando eu vou pra lá, eu encontro com as minhas amigas, minha família, 
os lugares que eu gosto, tem como um encontro, né?  

Será que por toda felicidade que eu tenho aqui agora, quero ocultar que também tenho 
saudade da minha família? Quando eu voltar para o meu país, vou apreciar muito mais a 
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presença de tudo, porque agora eu valorizo muito, muito mais. 

 Frente a qualquer mudança que eu tenha na vida, é importante estar bem preparada. 
Vir com uma disposição aqui vai ser difícil. Aqui, a gente tem que abrir para poder adaptar-se.  

 É uma experiência que te obriga a ser extrovertida, totalmente. Eu era muito mais 
tímida e eu esperava que as pessoas se aproximassem. Na primeira expatriação, você está 
muito mais fechada no seu mundo quando você vive em seu país, então, sua visão das coisas 
é muito diferente.  

 A mulher tem que ordenar o quebra-cabeças, colocar todas as peças nos lugares 
certos e começar. Tem que ter feito um acordo com o marido, antes da mudança, muitos 
pingos em cima dos is para que as coisas fluam. Meu marido falava pra mim “Você tem que 
deixar o passado, tem que viver o presente”, mas tem que poder comparar pra poder melhorar. 
Vai ficando mais seletivo com as coisas que faz, com a gente, com os costumes, com as coisas 
que você procura. 

 Acho que meus períodos mais duros foram curtos porque é como se eu tivesse 
clareza porque que a gente está aqui e que também não é pra sempre, então, vamos 
aproveitar agora. Também tem gente que depende de mim, os meus filhos, o meu marido. Eu 
acho que, sinceramente, tem mais coisas boas do que ruins. 

 Nossa, incrível, como Deus consegue que um ser humano supere tudo, mas ligar o 
coração com a mente, algumas vezes, mexe. Então, estamos aqui falando de fé e a forma que 
eu cresci espiritualmente. Depois, como essa forma tão forte dentro de mim me ajuda a estar 
aqui, no Brasil, crescer e dar outras oportunidades.  

 Minha fé é muito mais forte e isso me ajudou. Todas as noites, o dia inteiro que meu 
marido ficava trabalhando e eu estava dentro do hotel pensando “Nossa, meu Deus, será que 
isso é bom, se vamos dar certo?” e depois dizer “Não, vai dar sim, vai dar”. Eu sou católica, 
então, eu falava se eu sou uma mulher de fé, por que sinto assim? Deus está comigo, não? 
Quando começava a sentir-me triste ou deprimida, quando ia à missa ou rezava o terço ou 
fazia alguma oração, me dava tranqüilidade, paz. Foi a minha fortaleza. 

 Ajuda muito para entender, não se perguntar “Por quê?” e sim “Para quê?”. Deus me 
colocou aqui para que eu tenha que ajudar, pois minha fé está além das fronteiras, das raças, 
das culturas. Tem que ter humildade, amar a Deus e aceitar nossa realidade. Estou aqui pronta 
para quem precisar de mim. Meu país novo, que é o Brasil, está precisando de muita ajuda e 
penso especialmente naquelas pessoas da favela que tirem os preconceitos, pois precisam de 
muito amor e muita oportunidade. 

 
Idéias principais: 

• Crise dura alguns meses quando a rotina se estabeleceu e a mulher não sabe o 

que fazer. 

• Na depressão ocorre desânimo, isolamento em casa e tristeza. 

• Marido com grande carga de trabalho, não pode ajudar, tem que garantir o 

sustento. 

• Não aceitação das mudanças e das perdas, querer voltar ao passado. 

• Adoecimento que levou a procurar tratamentos alternativos. 

• Saudade da mãe: deixar de ser filha para se tornar mãe. 



- 133 -  
 

• Saída da depressão: paciência, aceitação do contexto, novas amizades e 

atividades. 

• Mudança em relação aos projetos iniciais e percepção de que, com exceção de 

trabalhar, pode-se fazer tudo o que quiser. 

• Excesso de atividades (esportes, passeios culturais e compras) são formas de 

lidar com a angústia. 

• Amizades são importantes no momento de crise, poder conversar sobre 

problemas com pessoas que entendem a situação. 

• Manutenção do contato com as relações anteriores via internet, telefone ou 

viagens ajuda a conectar com a identidade anterior. 

• Reconhecimento maior com aspectos do país de origem. 

• Desenvolvimento da extroversão. 

• Necessidade de ordenar a complexidade da situação: fazer um acordo inicial 

com o marido; comparar o passado com o presente para poder melhorar 

• Percepção da provisoriedade da expatriação ajuda a viver o presente. 

• Existem mais características boas do que ruins. 

• Fé auxilia na superação das dificuldades, pois há a confiança que a experiência 

vai dar certo, de que existe um propósito para essa vivência. 

• Fé está além das raças e das fronteiras e promove a sensação de pertencimento e 

solidariedade entre as pessoas. 

 
DSC 6F: Crescimento com a expatriação 

Bom, acho que é uma experiência muito boa. Definitivamente, agora que nós moramos em 
muitos lugares, me serviu para ser uma pessoa aberta para mudanças. Não acho que eu seria 
a mesma pessoa morando no meu país, sem ter saído nunca. Não gosto da monotonia, porque 
não é monótono estar sempre mudando, de casa, de país, de pessoas. Quando fica morando 
num só país aí acho que vai ser mais complicado.  

 No meu país, a mentalidade é de vila, eles gostam de falar das pessoas, criticam com 
muito mais facilidade. E depois fica engraçado os comentários de uma pessoa quando não 
conheceu outros países, que você fala “Que aconteceu? Tem que começar a ler e aprender”, 
eles não têm idéia de nada. Isso eu não gosto, acho que se aprende a ser muito mais simples 
pra muitas coisas na vida. Cada país tem sua idiossincrasia, é diferente, tem que conhecer. Os 
interesses das pessoas expatriadas são mais de melhorar, aprender, compartilhar experiências 
diferentes. Tem que encontrar pessoas com a mesma experiência, que moraram em outro país, 
porque a mentalidade muda muito, os temas de conversas são diferentes agora. Ou você tem 
que se adaptar de novo e ficar com a mesma mentalidade que a pessoa que mora lá, é 
complicado. Essa é a parte difícil.  

 Eu acho que o amadurecimento é mais rico, te torna uma pessoa mais flexível, que 
se adapta, que sabe lidar e estabelecer vínculos com pessoas bem diferentes. Negociar, por 
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exemplo, no meu país você tem que negociar de um jeito, se você quiser que te atendam bem, 
no Brasil, é de outro jeito. A gente aprende a funcionar até em mais de dois códigos, né? Eu 
acho que é como se você soubesse identificar as pessoas que podem ser legais ou que trazem 
riqueza pra sua vida mais diretamente.  

 Eu não tinha percebido que a gente corria demais no nosso país, levava uma vida um 
pouco estressada, porque se você tem um grupo social mais amplo, tem muitos mais 
compromissos. Então, foi diferente chegar e frear no ritmo de vida. Uma vez que você tem uma 
experiência diferente, depois pode pensar o quanto você quer estressar. E eu acho que, de 
repente, não valia a pena, você tem direito a ficar quieta, descansar, relaxar.  

 Eu acho que foi bom você ter a possibilidade como de aproveitar coisas que, por 
exemplo, o Brasil oferece. O clima é bom, a natureza é maravilhosa, as comidas são boas, as 
pessoas são divertidas, alegres, tem tanta coisa boa para aproveitar, não? Tem pessoas que 
não sei se gostam tanto assim. Ou que não saem ou que ficam deprimidas, eu não. Eu acho 
que fui mais depressiva no meu país do que aqui, porque tem muito frio, muitos dias cinzas, te 
põe para embaixo. 

 Às vezes, penso com meu marido “O que estaríamos fazendo lá no nosso país?” E 
até parece difícil morar de novo lá porque já estamos muito acostumados aqui. Meu marido, eu 
e meus filhos crescemos muito aqui. Não sabíamos se podíamos acostumar-nos com outro 
país, com outras pessoas, com outro idioma, com outras, mas agora sabemos que podemos. 
As crianças têm uma visão da vida muito diferente quando saem do seu espaço. Saem do ovo, 
entendeu? Porque quando você está em seu país, em sua casa, está mais protegido e não 
precisa ter muitas ferramentas pra viver. Quando você tira isso e vai pra outro lado, você, 
necessariamente, tem que abrir um mundo, pegar novas ferramentas para continuar a vida. Vai 
morrer com eles, isso, entendeu? Por melhor ou pior que seja a experiência, sempre você vai 
crescer. Sempre é melhor passar o rio do que ficar na margem. 

 A expatriação que faz você ter que se adaptar e construir sua vida num outro lugar 
coincide com fases da vida. Quando as mulheres são mais jovens e têm crianças pequenas, as 
expectativas da vida mudam nesse momento. Coincide com a fase inicial de formar uma 
família, isso em si já trás um crescimento, maturidade. A diferença da idade influencia no tempo 
que você tem pra sair, pra conhecer, pra fazer. E, definitivamente, a experiência da vida vale 
muito, a experiência da vida é uma coisa que não se pode comprar, contar, só vivendo. 

 Quando está fora aprende a ser mais solidária, muito mais generosa. Porque os laços 
de amizade fora é parte depois da sua família porque você também precisa do resto das 
pessoas. Para mim, conhecer e falar com as pessoas é uma coisa muito importante, então, eu 
tenho que sair porque as pessoas não vão vir até mim, entendeu? É por isso que eu falo de 
amadurecimento, a pessoa aprende a abrir as portas da sua pessoa para as outras pessoas e 
quando sabe que vem outra pessoa de mudança, ela é muito mais aberta a entregar sua 
experiência ao outro para que não aconteça isso. 

 Eu acho que aumenta o auto-conhecimento. Primeiro, você ficará muito mais com a 
família, começa a ficar mais próxima dos filhos e do seu marido. E, depois, tenho mais tempo 
pra ficar sozinha comigo mesmo e aí “O que faço, o que não, o que gosto, o que eu gostaria de 
fazer?”. Tem tempo de analisar, de fazer as coisas do melhor jeito possível, tentar caminhar, 
tratando-se do mais equilibrado possível. Então, termina em um auto-conhecimento, em uma, 
mudando um pouco sua personalidade, seu caráter.  

 Só que nós estamos generalizando porque as pessoas, cada uma vive de seu jeito. 
Não pode ter uma receita que dê certo para todo mundo. Alguém melhora e alguém não. Cada 
um tem sua própria vivência, eu penso assim.  

 Esse país me ajudou a crescer na minha timidez ou medo, desconforto. Não fico com 
medo de conversar pelo telefone, ainda que seja outra língua, não fico com medo para 



- 135 -  
 

perguntar nas ruas, penso assim “Vou conseguir”. Posso falar que, nessa área, eu cresci.
 Parar de trabalhar foi muito forte. Inicialmente, foi uma instabilidade emocional, eu 
tinha medo, mas de uma coisa que eu ainda nem conhecia. Não sabia que eu tinha medos e 
debilidades. Depois, eu consegui entender que o ser humano pode desenvolver habilidades 
numa área, mas pode ficar sem desenvolver qualidades em outras áreas. Eu estou crescendo 
muito mais emocionalmente, internamente, me encontrando como pessoa. Que, nossa, eu 
também estou fazendo acupuntura aqui, imagina? 

 Simplesmente, eu era uma mulher executiva, né? Quando você tem dinheiro e tem 
compromissos você esquece muitas vezes da parte humana e da parte mulher. Muitas pessoas 
falavam pra mim “Você é muito feminina” mas, na verdade, eu não era. Vale muito lembrar que 
ser feminina não significa sempre colocar a melhor calça, o melhor vestido, Victoria Secret, 
Calvin Klein, o melhor batom, o melhor perfume, ter cachos ou fazer chapinha. Não, isso não é 
ser feminina. Como sou dona de casa agora, sou mais delicada para tratar do seu marido. Ao 
cumprimentar as pessoas, você tem que parar, olhar nos olhos, ser humilde, escutar, abrir uma 
porta para outra pessoa, não importa a idade dela, ajudar.  

 Ser feminina significa ser mais humana, dar mais amor e ter coragem para ajudar ao 
próximo. Hoje, não tenho medo de entrar numa empresa, desenvolver-me em qualquer área. 
Na verdade, ainda não sei meu lugar, só sei que Deus colocou a meu marido e a mim aqui para 
ajudar outras pessoas, para crescer.  

 

Idéias principais: 

• Expatriação estimula a abertura, flexibilidade e o funcionamento em mais 

códigos culturais. 

• Permanência num só país é monótona, pois na expatriação se amplia a 

mentalidade, causando a readaptação no país de origem difícil.  

• Aprende a selecionar melhor as relações e o ritmo de vida que se deseja ter. 

• Necessidade de aproveitar mais as coisas boas que o país oferece. 

• Percepção familiar da capacidade de se adaptar em outra cultura, o que causa 

uma sensação de liberdade. 

• Crianças desenvolvem mais ferramentas para viver em outras culturas, saem do 

ovo. 

• Diferença de idade: quando mais nova a mulher se dedica aos filhos, quando 

mais velha tem mais sabedoria e tempo para si e para outras atividades. 

• Aprendizado da solidariedade e generosidade com os outros, porque valoriza 

mais as relações. 

• Aumento do autoconhecimento em função do tempo que passa consigo mesma; 

• Melhoria na timidez, maior extroversão. 

• Deixar de trabalhar permite que perceba debilidades e potenciais a serem 

desenvolvidos. 
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• Desenvolvimento das características femininas, para além das aparências: 

delicadeza, aceitação, atenção, receptividade, humildade e mais amor. 

•  Ausência de medo de voltar a trabalhar. 

 

Análise do tema 6 

 O gráfico 6 revela que o discurso 6A obteve 13,16%, o equivalente a cinco 

idéias centrais das 38 totais, o 6B obteve 15,79% (seis idéias centrais), o 6C 18,42% 

(sete idéias centrais), o 6D 2,63% (uma idéia central), o 6E 23,68 % (nove idéias 

centrais) e o 6F 26,32% (dez idéias centrais). Portanto, o discurso mais compartilhado 

por todas as participantes foi a respeito do crescimento decorrente da expatriação, 

seguido dos desafios da expatriação (nove entrevistadas) e o menos compartilhado 

(apenas uma pessoa) tratou das dificuldades financeiras. 

 O tema 6 reúne os discursos a respeito da adaptação ou aculturação das esposas 

expatriadas, sendo sua análise essencial, pois busca responder às principais perguntas 

desse trabalho referentes aos processos de resiliência e individuação 

 O discurso 6A demonstra a importância de experiências internacionais prévias 

na adaptação, indicando que a primeira expatriação é a mais difícil pela falta de 

referências e recursos. A primeira expatriação é, portanto, uma situação adversa que 

obrigará a mulher, mediante o confronto do risco, a desenvolver fatores resilientes que, 

na próxima expatriação, tornam-se fatores de proteção, neutralizando situações futuras 

psiquicamente ameaçadoras de acordo com o processo resiliente (GROTBERG, 2005 e 

ARAÚJO, 2007).  

 As participantes desse discurso concordam com o desenvolvimento das 

seguintes características ao longo das expatriações: disposição (regulação das emoções e 

exposição), atitude positiva (otimismo), conhecimento do processo de estabelecimento 

da rotina e aculturação (análise causal), paciência (controle dos impulsos e regulação 

das emoções) e interesse por outras culturas (empatia). Satisfazem, assim, os aspectos 

de todos os fatores de resiliência propostos por Reivich e Shatté (2002). Além disso, 

cada expatriação equivale a uma nova jornada heróica que apresenta a chance para 

aprendizados que não foram possíveis nas anteriores. 

 Ao aprendizado do idioma (6B) é atribuída grande importância. As 

participantes relatam tanto a dificuldade como o prazer da conquista da nova língua e as 

riquezas da comunicação. O idioma é o “[...] primeiro problema que se enfrenta na 

expatriação [...]”. Em acordo com Osland (2000), o idioma pode ser simbolizado pela 
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imagem do guardião do primeiro limiar do ciclo heróico de Campbell (2003). É, pois, o 

fator determinante que permite ou não a entrada na nova cultura. A língua é a vivência 

da identidade, portanto, a resistência à aquisição de novos elementos culturais pode 

dificultar a aprendizagem da língua e vice-versa, impedindo a formação de uma 

identidade bicultural. A necessidade do uso da língua materna em casa atua como fator 

de proteção em resposta à confusão na identidade cultural, característica dessas 

situações. A abertura para a nova cultura, concomitante à preservação da antiga 

constituem o que Berry chamou de integração cultural ou biculturalismo.  

 A adaptação à rotina e o estabelecimento da estrutura no Brasil (6C) foram 

vividos intensamente por ser essa uma incumbência feminina na divisão de papéis de 

gênero na expatriação. Esses desafios, no entanto, implicam, muitas vezes, no 

desenvolvimento de habilidades tradicionalmente masculinas por causa da ausência do 

marido e podem ser simbolizados pelas lutas e provas aos quais o herói (heroína) é 

submetido (CAMPBELL, 2003). Nesse momento, há o desenvolvimento de 

características resilientes bem como de aprendizado cultural pois, as mulheres sozinhas 

e sem conhecimento cultural específico devem interagir com a nova cultura e aprender a 

operar dentro dela. Nesse processo, há a percepção do apego material excessivo, das 

diferenças culturais, do desenvolvimento da paciência. Uma saída para a insegurança 

típica da incerteza do futuro é manter-se estabelecida no presente ao mesmo tempo que 

ter uma garantia de retorno no país de origem (casa), funcionando como fator de 

proteção para essa insegurança.  

 O discurso 6D, formado por apenas uma participante, apesar de pouco 

compartilhado, tem muito valor para este estudo porque a exceção revela muito sobre a 

regra. Há a diferenciação entre o contrato de expatriado (todas as contas fixas pagas 

pela empresa e aumento de salário) e entre o contrato de local (salário igual ao de um 

brasileiro). Trata-se de uma experiência pouco comum na expatriação, mas que tende a 

ser a tendência futura de barateamento dos custos (OSLAND, 2000; PUNNET, 2001), 

por conta do crescimento do número de missões internacionais estimulado pelo avanço 

da globalização. A conseqüência disso na relação conjugal e adaptação não é 

irrelevante. Essa experiência nos mostrou a ambivalência da mulher em relação ao 

motivo para a expatriação, pois ora não vale a pena financeiramente, ora vale a pena 

pela experiência em si. Os problemas da falta de dinheiro e decorrentes restrições 

aproximam essa vivência a do imigrante tradicional que sai de uma situação 

economicamente difícil para se deparar com outra no novo país (TAVARES, 2003; 
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BAUMAN, 2004). Além disso, a convivência com o grupo de expatriados acirra a 

contradição entre as condições econômicas, colocando o contrato de expatriado como 

modelo que não poderá ser atingido. Do ponto de vista prospectivo, essa situação 

deflagra o risco de instabilidade financeira que obriga a pessoa a refletir sobre os 

motivos dessa experiência. 

 Os discursos 6E e 6F foram analisados em conjunto, pois apontam para dois 

aspectos de uma mesma realidade: risco/crise e superação/crescimento que ocorrem na 

expatriação. 

  As participantes que contribuíram para o discurso 6E identificam um roteiro 

da crise que, normalmente, ocorre no início da expatriação. Assim que chega ao país, a 

mulher concentra esforços no estabelecimento da casa e das necessidades diárias. 

Quando a rotina se estabelece, o marido e o filho estão engajados em seus 

compromissos, surge o sentimento de vazio (fator de risco) e de solidão, pois a mulher 

ainda não tem relações e o marido está imerso no trabalho. Advém um período de 

depressão (adversidade) definido por saudades, desânimo, baixa auto-estima, 

isolamento, não aceitação da mudança e das perdas, adoecimento físico. Esse período é 

descrito por Jung ([1928] 2004) como o colapso da consciência, no qual a pessoa perde 

os referenciais de compreensão e ação. Elas identificam que, após algum tempo nessas 

condições, surge um movimento interno, uma resposta da psique consciente que, em 

contato maior com o inconsciente, pode despertar novos recursos. Por outro ângulo, 

trata-se do desenvolvimento de características resilientes mediante situações de 

adversidade.  

 Há a descrição de um roteiro de superação, ou seja, de desenvolvimento de 

características resilientes que ocorrem em algumas etapas semelhantes para essas 

participantes. Primeiro, é necessário que haja a aceitação da situação atual, 

desconectando-se do passado e reformulando as expectativas para o futuro, momento 

em que ocorre a análise causal. É importante ter paciência, pois muitas coisas não saem 

como o planejado. Deve-se buscar novas relações que oferecem continência emocional 

e sentimento de pertencimento, combatendo a solidão (SLUZKI, 2006). É muito 

importante desenvolver interesses e iniciar atividades em um movimento de descobrir o 

que realmente deseja, aumentando o auto-conhecimento. A mulher precisa superar o 

medo de se expor a uma nova situação para conseguir o que deseja. Há a compreensão 

da seguinte ambivalência: é possível fazer tudo o que se fazia no país de origem, mas 

nunca da mesma forma. A fé também teve um papel importante, confirmando o estudo 



- 139 -  
 

de Job (2000) na atribuição de um sentido pessoal à existência e confiança na resolução 

dos problemas. Esse é, portanto, um roteiro de luto ambíguo (FALICOV, 2001 e BOSS, 

1998), com a superação das perdas ambíguas, típicas da mudança de país. 

 As próprias participantes (6E) alertam para o risco que existe em alguns 

caminhos de superação da crise, como o excesso de atividades tais como compras, 

esportes e passeios. Nessa situação, ocorre a utilização do fator de proteção atividades 

para evitar a deflagração do risco de vazio interno que seria o responsável pelo o 

desenvolvimento da resiliência e superação da dificuldade. Nesse caso, esse fator de 

proteção não protege contra o risco, apenas alivia sua intensidade e adia a sua 

deflagração. 

 A manutenção do contato com as relações anteriores tem uma importante 

função de ritual de conexão (FALICOV, 2001), ou seja, serve ao propósito de 

reconectar a mulher à sua identidade cultural anterior, além de ocorrer o 

reconhecimento do valor do país e família de origem. 

 Segundo as participantes, os ganhos dessa empreitada heróica, a bênção última, 

(CAMPBELL, 2003), são vários: 1) a mulher se torna uma pessoa mais aberta e flexível 

para lidar com as mudanças, ocorrendo a reformulação da persona; 2) ampliação na 

mentalidade e conhecimento; 3) novos recursos para funcionar em mais códigos 

culturais, pois ocorre o desenvolvimento da biculturalidade e ampliação da consciência; 

4) aprende a identificar mais rapidamente situações e pessoas que deseja (identificação 

de risco e proteção, Grotberg, 2005); 5) a vivência da superação dos desafios gera 

autoconfiança e capacidade, ou seja, auto-eficácia (REIVICH e SHATTÉ, 2002); 6) 

poder dividir o aprendizado e estimular o desenvolvimento dos filhos de novos fatores 

de resiliência, o que significa compartilhar o conhecimento adquirido pelo herói de 

Campbell (2003); 7) valorização das relações humanas mediante a percepção da 

necessidade dos vínculos para o desenvolvimento, culminando em mais empatia e 

solidariedade com os outros (ARAÚJO, 2007; REIVICH e SHATTÉ, 2002). 

 

 Há transformações na identidade de mulher também, pois deixa de ser filha 

pela distância da própria família para exercer o papel de mãe mais intensamente. 

Quando mais jovens, estão mais focadas nos filhos e mais velhas podem se dedicar mais 

a si mesmas. Além disso, outra adversidade é a ausência do trabalho para aquelas que 

trabalhavam. Nesse caso, pode ocorrer o desenvolvimento do papel da esposa, do 

relacionamento e de uma noção mais profunda de feminilidade. Esse processo é muito 
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bem representado pelo ciclo da heroína de Murdock, na qual a última fase é a integração 

de características femininas e masculinas da mulher expressas no trecho “Hoje, não 

tenho medo de entrar numa empresa, desenvolver-me em qualquer área”. 

5.2.7 Futuro 

O tema 7 se refere às percepções das participantes acerca das expectativas 

sobre o futuro, revelando o compartilhamento de idéias centrais dentro das categorias do 

tema. A categoria 7A apresentou 5 IC (29,41%) do total de 17 IC, a categoria 7B 

apresentou 2 IC (11,76%), a categoria 7C  apresentou 4 IC (23,53%), as categorias 7D e 

7E apresentaram ambas 3 IC (7,65%) cada.  

 
 
 
A seguir serão apresentados os discursos do sujeito coletivo a respeito do tema 3: 
 
DSC 7A: Voltar a trabalhar 

           Eu quero é trabalhar, com certeza eu quero voltar a trabalhar, gostaria de fazer algum 
trabalho mais importante porque está faltando alguma coisa assim. Na próxima decisão vai 
estar considerado isso, que eu também tenho que ter algum espaço pra retomar a vida 
profissional no próximo lugar. Se eu não tiver, eu não vou, porque acho que eu cumpri feliz, até 
agora, o comportamento de família tradicional. Eu quero que o lugar que a gente vá também 
me traga riqueza profissional, estudando alguma coisa e tendo algum trabalho ou talvez as 
duas coisas, né? 

 Se falassem que eu vou ficar mais três anos no Brasil ótimo, se eu tiver essa certeza, 
eu retomo esse caminho porque eu já construí minhas bases. A gente tem uma babá que está 
há dois anos conosco e a escola é ótima. 

 Eu tenho tanta necessidade de ter aula de inglês, de ter que estudar, que pra mim é 
uma chateação não ter a aula. Essa professora achou que meu inglês era super bom, que ela 
podia me dar alguns alunos. Eu nunca tinha pensado em dar aula, mas como agora eu quero 
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fazer alguma coisa, me relacionar com pessoas e fazer algum trabalho, fiquei super 
entusiasmada.  

 

Idéias principais: 

• Desejo de voltar a trabalhar em algo importante. 

• Próxima expatriação é prioridade o retorno ao trabalho e ao estudo. 

• Certeza da permanência facilita o planejamento da vida profissional. 

• Entusiasmo com a idéia a possibilidade de dar aulas de idioma. 

 
DSC 7B: Não trabalhar 

Eu não voltaria mais pra trabalhar para alguém. Não, eu acho que eu trabalhei com muito 
estresse, muito trabalho, muito de dar. E depois, com o tempo, você raciocina e pensa que não 
valeu a pena tanto esforço de se matar de trabalhar para alguém mais, sobretudo sendo 
mulher, e você deixar passar como crescem seus filhos.  

 Agora dá pra ficar com as crianças, então, não tenho necessidade de trabalhar. Acho 
que deve ter um balanço aí, e se voltar a trabalhar, não seria agora, seria depois pelo menos 
uns cinco ou seis anos, quando meu filho menor já esteja, pelo menos, na primeira série.  

Mas, depois sim, porque tenho que fazer minha própria vida, não posso ficar pensando nas 
crianças. Depois de mais velhas vão sair da casa e vou ficar sem elas, agora é pras crianças, 
depois aí é minha vida. Se nós voltarmos para o meu país, não sei, eu trabalharia em outra 
coisa, por exemplo, mas trabalhar como antes, de novo não. 

 

Idéias principais: 

• Desejo de não voltar a trabalhar para outros, em função do estresse já vivido. 

• Importância de acompanhar o crescimento dos filhos. 

• Atualmente as condições financeiras permitem a ocupação apenas com os filhos 

e o lar, não sendo imprescindível o trabalho. 

• Dedicação para os filhos no presente, e retorno à vida profissional apenas 

quando estiverem maiores. 

• Trabalho no futuro não é visto da mesma forma, caso ocorresse seria em outra 

área. 

 
DSC 7C: Futuro incerto 

Bom, o futuro não é muito certo. Como vou começar a fazer qualquer coisa se não sei por 
quanto tempo posso ficar aqui? É isso, eu acho que fico ansiosa por não saber o que vai 
acontecer. Acaba que todas as expatriadas ficam trabalhando em alguma coisa, não assim 
muito séria. 

 Eu não penso muito. A princípio, a cada vez que a gente demorava mais em um país 
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eu falava para ele “Você vai ficar com o trabalho, você não vai ficar com o trabalho, o que vai 
acontecer amanhã?”. E depois você nem pensa “Ta, vamos esperar que aconteça”. Você 
aprende a não se estressar tanto, você vive o momento, o presente, o dia-a-dia. Não estou 
pensando no que eu vou fazer daqui há um ano. Eu vivo o dia. 

 
Idéias principais: 

• Futuro incerto. 

• Dificuldade de iniciar projetos, em função do desconhecimento com relação à 

partida. 

• Ansiedade por não saber o futuro. 

• Não preocupação com o futuro como solução para a ansiedade,  esperar que 

aconteça. 

• Viver o dia para não se estressar. 

 

DSC 7D: Expatriações futuras 

Nós vamos para outro país agora. Eu tenho uma data pra ir embora e tem que ser essa data, 
como foi a data de vir agora é a data de partir. Não tenho muito tempo mais aqui. Eu achava 
que íamos ficar quatro anos. Estamos chegando no meio, quando eu achava que já estava 
estabilizada, vamos mudar. Não vai dar tempo para terminar meu curso. Esse é outro problema 
da mudança, sempre é a mulher que deixa tudo. Tem vantagens, tem desvantagens, como 
tudo. 

 Há possibilidade de Europa ou África também. São dois continentes que ele ainda 
não conhece. É difícil, mas não seria uma mudança muito radical. A Ásia, vejo como um horror. 
Mas, como eu falei, não estou pensando nisso, estou vivendo o momento. Então, quando 
acontecer, então, eu pensarei nisso. Difícil, lá vai ser muito difícil. 

 Imagina, lá eu não vou. Aqui dá pra compreender o que é algumas palavras que você 
não entende, imagina um lugar que você não tem idéia do que está falando. Horrível. 

 Não sei que país gostaria de morar, realmente, não sei. O que vai ser triste, difícil pra 
mim, são lugares que você não tem nada o que fazer. 

 Eu gostaria de voltar pro Brasil definitivamente, não é como morador, é como turista. 

 
Idéias principais: 

• Expatriação seguinte surgiu na metade dessa expatriação, que ocasionará o 

abandono do curso, novamente fazer sacrifícios e realizar outra mudança. 

• Possibilidade de morar na Ásia causa muita ansiedade e horror, pela distância 

cultural percebida. 

• Dúvidas sobre o desejo de onde morar, mas há o reconhecimento de que um 

lugar com poucas possibilidades de atividades causa tristeza. 

• Desejo de voltar para o Brasil como turista.  
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DSC E: Fim ou pausa nas expatriações 

A gente percebeu que têm diferentes perfis de expatriação. Tem gente que não quer voltar 
para o seu país, pois não oferece um nível de vida, oportunidade de carreira que, por exemplo, 
a Europa ou outros lugares oferecem. Dentro desse meio, eu me sinto mais conservadora com 
o meu marido, no sentido de que a globalização tem um limite, a gente não topa ir pra qualquer 
lugar em qualquer condição.  

 A expatriação também te deixa cansada. Podia fazer um recreio da expatriação. O 
problema é que, até agora, as possibilidades de trabalho que apareceram pro meu marido, no 
nosso país, não coincidiram com o que ele gosta. Eu tenho sentido muita vontade de voltar. Eu 
quero estar um pouco com os meus amigos de lá, ter minha mãe e meu pai perto, é um lugar 
muito seguro profissionalmente. Então, é como se eu pensasse que lá é mais rápido eu 
conseguir o que eu quero. Eu sei que a readaptação, a repatriação, todo mundo fala que é 
complicado, mas, é como se eu sentisse que, pra mim, seria fácil fazer as coisas lá.  

 Eu sei que minha realidade, quando eu voltar pro meu país, não vai ser essa, uma 
casa grande, um jardim. É mais difícil porque a gente tem que pagar tudo, casa, escola, tudo. E 
vou ter que voltar a trabalhar para poder sustentar a família. Acho que essa vida de expatriação 
vai terminar logo porque é cada vez mais complicado. A empresa não pode manter a pessoa 
expatriada por muito tempo, sai muito caro. Foi muito enriquecedor, mas é uma faca de dois 
gumes. Você se acostuma a muitas coisas boas e depois não tem mais. O pior vai vir depois, 
quando você fica morando em um só país, como local.  

 Outra possibilidade é continuar aqui, porque acho que só dei um tempo aqui, a 
adaptação. Não pode ir embora no primeiro ano porque ainda não conhece nada, não 
acostumou. Tem que morar pelo menos três, quatro anos, para decantar tudo, para que o 
trabalho dê seus frutos, para que a experiência seja boa. 

 Não sei se ficaria aqui permanentemente, mas eu já me sinto parte do Brasil. Não 
como quem nasceu aqui, mas eu acho que uma parte tem aqui que pertenço, não me sinto tão 
estranha como no primeiro dia. 

 
Idéias principais: 

• Percepção de dois perfis de expatriados: os não querem voltar e os que querem. 

• Cansaço da expatriação e vontade de voltar para o que é familiar e seguro. 

• Percepção de que apesar do que se fala sobre a dificuldade da repatriação, 

haveria facilidades. Realidade econômica diferente no país de origem: haveria a 

necessidade de voltar a trabalhar. 

• Fim da expatriação é próximo porque é muito caro para a empresa. 

• Desejo de ficar mais um tempo no Brasil para colher os frutos da expatriação.  

• Percepção que faz parte do Brasil, falta do sentimento de estranheza. 

 

Análise do Tema 7 

O discurso que possuiu o maior compartilhamento (7A) revelou o desejo de voltar a 

trabalhar como perspectiva para o futuro para, assim, ser incluída como prioridade na 
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próxima expatriação. Novamente, a falta de certeza a respeito do futuro é identificada 

como um obstáculo para o planejamento da vida profissional. Enquanto não se pode 

“fazer algum trabalho mais importante”, aparece o envolvimento com atividades 

informais como dar aula.  A avaliação do trabalho formal como importante diz respeito 

não apenas à importância social da função desempenhada, mas à importância que tem 

na satisfação pessoal da mulher, confirmando os achados de DeBiaggi (2003) sobre o 

efeito da vida profissional na autonomia e auto-estima da mulher.  

 O discurso 7B, menos compartilhado, descreve o desejo de não voltar a 

trabalhar. Nesse discurso, o trabalho causa estresse (risco) e concorre com a criação dos 

filhos. Demonstra que, se as condições financeiras permitem não há a necessidade de 

trabalhar (fator de proteção). No entanto, trabalho pertencente ao futuro distante no qual 

a mulher irá se dedicar aos interesses próprios, pois no momento da expatriação deve se 

dedicar aos filhos. Nesse discurso, ocorre a polarização da vida familiar com a vida 

profissional e vida pessoal da mulher.  

 Diante da ansiedade (risco) decorrente da incerteza sobre o futuro (7C), as 

participantes apontam para a solução de viver o presente e se preocupar na medida em 

que surgem as dificuldades (característica resiliente). Apontam, também, para a 

dificuldade de iniciar algo sem saber quando irão partir. 

 Diante da possibilidade da próxima expatriação (7D) e finalização de uma 

etapa, as mulheres possuem algumas reações. Há a sensação mais intensa de perdas e 

sacrifícios quando a expatriação seguinte é antecipada como se o ciclo heróico fosse 

interrompido antes do aprendizado se completar (OSLAND, 2000). Locais como a Ásia 

são descritos com horror devido à distância cultural, aludindo à sensação de desamparo. 

O processo de aculturação pode ser árduo quando há grande diferença cultural, exigindo 

maior flexibilidade e compreensão cultural que pode abalar a identidade da pessoa. Há o 

desejo de voltar ao Brasil como turista como indício de um vínculo que se transforma, 

mas permanece. 

 Outra possibilidade para o futuro é a pausa ou fim das expatriações (7E). Essas 

participantes revelam o cansaço das sucessivas mudanças e indicam a necessidade de 

formar raízes. A possibilidade do retorno surge como algo imposto pela empresa em 

decorrência do alto custo da expatriação, que se assemelha ao retorno forçado do herói 

de Campbell (2003). Uma maneira a mais de desacelerar o ciclo de expatriações é 

permanecer mais tempo no Brasil para aproveitar o fruto da aculturação depois de 

superada a crise. Há o sentimento de pertencimento à nova cultura, não se sente mais 
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tão estranha. Quando essa permanência se estende, Osland (2000) refere-se à recusa do 

retorno para o compartilhamento do conhecimento adquirido. 

5.3 Apresentação e análise do teste de resiliência 

 As tabelas abaixo dizem respeito ao resultado do teste de resiliência (REIVICH 

e SHATTÉ, 2002) para cada participante (cor lilás) e para o grupo (cor rosa). Pelo fato 

de o sujeito analisado desta pesquisa ser coletivo, a análise dos testes individuais não 

será utilizada. Esta análise teve, pois, objetivo de identificar as discrepâncias e 

semelhanças dentro do grupo ou, de outra maneira, o grau de homogeneidade e 

heterogeneidade.  

 Os testes foram respondidos por nove participantes, pois a participante 2 não 

participou desta etapa por conta de uma viagem. 

 Os sete fatores de resiliência foram classificados de acordo com a pontuação da 

participante em função da média da população. Quando a pontuação de um fator de 

resiliência ocorre acima da média, há a indicação de que está em excesso e não em 

equilíbrio; quando está abaixo da média, indica insuficiência e quando está na média 

(em destaque nas tabelas) indica equilíbrio. É importante ressaltar que esta avaliação 

mede os fatores resilientes para o momento específico da aplicação do teste e permite 

afirmar quais aspectos  estão mais ou menos desenvolvidos.  

 É preciso ressaltar que a resiliência trata-se de um processo dinâmico composto 

por diversos aspectos, sendo que o teste identifica apenas algumas habilidades 

consideradas importantes para um comportamento resiliente. 

 Abaixo, seguem as tabelas referentes aos resultados dos testes individuais. 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Regulação de emoções Regulação de emoções 
Exposição Otimismo  
 Análise causal  
 Empatia  
 Auto-eficácia  
Tabela 4: Resultado do teste de resiliência para P1 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
 Controle dos impulsos Regulação de emoções 
 Otimismo Empatia 
 Análise causal Exposição 
 Auto-eficácia  
Tabela 5: Resultado do teste de resiliência para P3 
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Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Regulação de emoções Regulação de emoções 
 Otimismo  
 Análise causal  
 Empatia  
 Auto-eficácia  
 Exposição  
Tabela 6: Resultado do teste de resiliência para P4 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Regulação de emoções  
Otimismo Análise causal  
Exposição Empatia  
 Auto-eficácia  
Tabela 7: Resultado do teste de resiliência para P5 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Otimismo Regulação das emoções 
 Análise causal Auto-eficácia 
 Empatia Exposição 
Tabela 8: Resultado do teste de resiliência para P6 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
 Regulação de emoções Empatia 
 Controle dos impulsos  
 Otimismo  
 Análise causal  
 Auto-eficácia  
 Exposição  
Tabela 9: Resultado do teste de resiliência para P7 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Regulação de emoções Exposição 
Análise causal Otimismo  
Auto-eficácia Empatia  
Tabela 10: Resultado do teste de resiliência para P8 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Otimismo Regulação da emoções 
 Análise causal Auto-eficácia 
 Empatia  
 Exposição  
Tabela 11: Resultado do teste de resiliência para P9 

 

Acima da média Na média Abaixo da média 
Controle dos impulsos Análise causal Regulação das emoções 
 Empatia Otimismo 
  Auto-eficácia 
  Exposição 
Tabela 12: Resultado do teste de resiliência para P10 
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As tabelas apresentam os resultados individuais do teste de resiliência, 

evidenciando que as participantes apresentaram uma composição de fatores diversa 

entre si. Houve uma situação, no entanto, na qual ocorre uma correlação entre dois 

fatores. Cinco mulheres apresentaram a polarização entre controle dos impulsos acima 

da média e regulação das emoções abaixo da média; apenas uma participante (P7) 

apresentou ambos os fatores em equilíbrio. Esse caso será discutido com a análise do 

perfil do grupo a partir dos dados da tabela, abaixo. 

 

Fatores Acima da média Na média Abaixo da média 

Regulação das 

emoções 

 4 5 

Controle dos impulsos 6 3  

Otimismo 1 7 1 

Análise-causal 2 7  

Empatia  7 2 

Auto-eficácia 1 5 3 

Exposição 2 3 4 

Tabela 13: Distribuição do grupo quanto aos resultados do Questionário de Resiliência  

 

De acordo com a tabela 3, sobre os resultados do grupo, de uma maneira geral, 

as participantes revelaram o fator regulação das emoções predominantemente abaixo da 

média (cinco) e na média (quatro), indicando que, para esse grupo, o manejo das 

emoções nunca está em excesso. Perto da metade expressa adequadamente suas 

emoções e um pouco mais da metade indica ter descontroles emocionais, ou seja, 

sentem-se invadidas pelas próprias emoções. Esse resultado é esperado devido ao 

contexto de vida dessas mulheres é constituído por intensas transformações, perdas 

(FALICOV, 2001), sensação de falta de autonomia na nova cultura (OSLAND, 2000), 

rearranjos familiares e na rede social (SLUZKI, 2006; KORENBLUM, 2003). A 

regulação das emoções é adquirida pela mulher com o tempo, a partir da aculturação e 

do restabelecimento da nova vida dentro e fora de casa. 

 O fator controle dos impulsos foi muito pontuado pela maior parte do grupo 

(seis acima e três na média), indicando que há desequilíbrio na habilidade de adiar 

gratificações momentâneas em favor de gratificações maiores no futuro. Essa habilidade 

ocorre em demasia, o que caracteriza não mais um bom controle, mas a repressão dos 

impulsos. Tal achado confirma o argumento de Reivich e Shatté (2002) de que os 
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fatores regulação das emoções e controle dos impulsos se relacionam devido ao fato de 

a negociação interna para reter impulsos e vontades em equilíbrio facilitar o manejo 

adequado das próprias emoções e vive-versa.  

 Esse resultado pode ser explicado, em grande parte, pelo elevado grau de 

sacrifício que essas mulheres realizam quando deixam seu país de origem para recriar 

suas vidas no país hospedeiro e, repetidamente, a cada nova expatriação. Os sacrifícios 

envolvem perda de convívio familiar, trabalho, conforto de estar adaptada ao seu 

ambiente. Certamente, uma melhor e menos rígida expressão dos próprios impulsos e 

desejos poderia atenuar o descontrole emocional. 

 O fator otimismo foi pontuado pelo grupo com alto grau de equilíbrio, tendo 

apenas duas participantes pontuado fora da média, uma acima e uma abaixo. Isso 

significa que nem apresentam um olhar pessimista para as situações da vida e nem uma 

atitude demasiadamente otimista, que subestima o impacto das adversidades. O 

otimismo é uma disposição para com o futuro que se reafirma a cada dificuldade 

superada quando há coisas boas pelas quais esperar no futuro. Cada superação de crise e 

adaptação à nova vida tem esse propósito na reafirmação do otimismo dessas mulheres. 

A base do otimismo é a fé (JOB, 2000), a confiança em um bom resultado que evoca, 

necessariamente, o arquétipo da criança, trazendo renovação e desenvolvimento dos 

recursos potenciais (JUNG, [1934] 2000; ARAÚJO, 2007). 

 O fator análise causal também aparece em alto equilíbrio, pois apenas duas 

participantes pontuaram acima da média, indicando que essa é uma habilidade 

desenvolvida para todo o grupo. As participantes relatam que, no período inicial da 

adaptação, surgem crises e há muito tempo para pensarem sobre as escolhas e rumos da 

vida (DSC 6E): “A mulher tem que ordenar o quebra-cabeças, colocar todas as peças 

nos lugares certos e começar [...] tem que poder comparar [o passado com o presente] 

pra poder melhorar. Vai ficando mais seletivo com as coisas que faz, com a gente, com 

os costumes, com as coisas que você procura”. Apenas quando compreende a nova 

forma de vida, a mulher começa a sair da crise. A análise causal serve, portanto, para 

identificar as soluções para os problemas. 

 A empatia, predominantemente pontuada na média (sete) e pouco abaixo 

(duas), diz respeito à habilidade de compartilhar profundamente a experiência e a visão 

de mundo do outro. Pessoas empáticas tendem a desenvolver amizades mais profundas 

e olhar (para o q?) a partir de diversos ângulos. As mulheres deste estudo relatam uma 
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forte empatia pelos grupos com os quais se relacionam, sendo a maioria composta por 

expatriados e a minoria por brasileiros (DSC 4A e 4B). Descrevem que a expatriação 

faz com que percebam a necessidade dos vínculos e se tornam mais abertas e generosas 

(DSC 6F). No entanto, essa habilidade é pouco utilizada para as relações com os 

brasileiros ou com a cultura brasileira, que aparece nos discursos do tema 5 com 

estranhamento e distância, ilustrando o conceito de separação cultural (BERRY, 2004).   

 O fator auto-eficácia é pontuado na média pela maioria do grupo (cinco), 

abaixo da média por três e acima da média por uma participante. Esse resultado mostra 

que, de uma maneira geral, as participantes têm desenvolvida a confiança na própria 

eficiência quanto à realização de tarefas e à resolução de problemas. A falta de senso de 

eficiência leva a um estado geral de desorientação e incapacidade, pois o mundo 

aparenta ser maior do que as capacidades do indivíduo. A sensação de ineficiência é 

comum no período de aculturação, quando muitos erros e incompreensões acontecem 

(DSC 6C e 6E). Entretanto, passado algum tempo, a percepção do aprendizado cultural 

e emocional aumenta consideravelmente, além da maior tolerância quanto aos erros e 

problemas que surgem no caminho, causando um efeito reparador na sensação de auto-

eficácia.  

  A exposição foi pontuada abaixo da média por quatro participantes,  na média 

por três e acima da média por duas. Pouco mais da metade tem esse fator desenvolvido, 

enquanto o restante pode apresentar dificuldades com a afirmação de si no mundo. O 

embaraço, excesso de timidez (DSC 6E), sentimentos de inadequação, inferioridade 

(DSC 2C) e incapacidade (DSC 4D) podem contribuir para o recolhimento da 

expressividade das participantes na situação de expatriação.  

 Nos ganhos da superação da adversidade, há o aumento considerável da 

habilidade de se expor publicamente (DSC 6F) “eu tenho que sair porque as pessoas não 

vão vir até mim, entendeu? [...] Esse país me ajudou a crescer na minha timidez ou 

medo, desconforto. Não fico com medo de conversar pelo telefone, ainda que seja outra 

língua, não fico com medo para perguntar nas ruas, penso assim ‘Vou conseguir’”. A 

adequação da persona (JUNG, [1928] 2004) se relaciona diretamente à habilidade da 

exposição, já que trata da mediação entre mundos interno e externo. No caso de uma 

pessoa rígida demais, a exposição ao mundo só é permitida dentro de limites estreitos. 

Quanto mais adequada e flexível for a pessoa, mais ela poderá se colocar publicamente 

com mais conforto, pois aceita tanto a sua imperfeição como os seus sucessos.  
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 De uma forma geral, as habilidades que precisam ser mais desenvolvidas por 

esse grupo de mulheres é a regulação das emoções e a exposição. Provavelmente, há 

uma relação entre esses dois fatores, pois a dificuldade de se expor na nova cultura 

evoca sentimentos difíceis e ameaçadores. O aprendizado de aceitar e manejar melhor 

as emoções pode promover maior tolerância para a exposição.  

 A habilidade que precisa ser mais equilibrada, pois se apresenta em excesso, é 

o controle dos impulsos, responsável pela espontaneidade das ações e auto-expressão. 

Esse desequilíbrio serve como indicativo de um grande fator de risco: tendência da 

auto-repressão das mulheres que vivem nesse contexto, o que afeta profundamente o seu 

bem-estar.  

 Por outro lado, as habilidades mais desenvolvidas pelo grupo foram otimismo, 

análise causal e empatia, necessárias para superar as crises e realizar uma boa jornada 

heróica. Diante dos dados, pode-se afirmar que o grupo está em processo resiliente 

crescente.  

5.4 Análise final 

 A partir das análises realizadas anteriormente, o objetivo deste tópico é realçar 

os principais pontos discutidos, bem como articulá-los entre si e com os pilares teóricos 

utilizados neste trabalho. Todos os temas foram brevemente analisados do ponto de 

vista dos conceitos de aculturação, resiliência, individuação. 

 A vivência anterior à mudança de país (tema 1) é o próprio chamado do herói 

(CAMPBELL, 2003) para o empreendimento da sua jornada e para mais um passo no 

caminho do tornar-se si mesmo (individuação). A forma como a mulher atende a esse 

chamado revela seus fatores de proteção (GROTBERG, 2005) e os fatores de risco que 

se anunciam com os desafios da própria viagem.  

 Segundo as participantes, são importantes os seguintes aspectos: processo 

igualitário de tomada de decisão; informações sobre o país e sobre o processo de 

expatriação, que auxiliam na regulação das expectativas; e atitude positiva e crença de 

que tudo ocorrerá bem. Para isso, elas contam com a alta pontuação nos fatores análise 

causal (articulação de informações), auto-eficácia (fé em si) e otimismo (fé na vida). O 

desafio que se coloca nesse momento é o quanto a mulher consegue transformar a 

promoção do marido em um chamado que é dela, constituindo a seguinte polarização: 

ser protagonista dessa jornada ou coadjuvante da jornada de outrem (marido e filhos). 
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 O mundo das ocupações na expatriação (tema 2) é definido pela imposição de 

não trabalhar formalmente devido às circunstâncias da expatriação, o que gerou no 

grupo diversas reações. Para aquelas que tinham o trabalho como prioridade, o 

aprendizado foi de desenvolver outros aspectos da personalidade como o de mãe, 

mulher e pessoa, mediante reformulação da persona (JUNG, [1928] 2004) para se 

adequar a esses novos papéis.  

 Disso resultam sentimentos de alívio e alegria, por um lado, e intenso 

sofrimento e desorientação, por outro. Há quem queira se dedicar apenas à família e 

atividades alternativas e quem necessita retomar a vida profissional com urgência. O 

impacto emocional que gera a falta do trabalho constitui uma adversidade que confirma 

o estudo de DeBiaggi (2003) a respeito da influência que tem na autonomia e auto-

estima da mulher. A relativamente baixa pontuação nos fatores regulação de emoções e 

exposição (buscar o que precisa) e alta pontuação no controle dos impulsos (repressão 

da expressividade) são outros indícios dessa dificuldade, mas que apontam para a 

necessidade do equilíbrio dos mesmos fatores para a superação de conflitos.  

 A jornada da heroína de Murdock (1990) contribui para a compreensão desse 

processo, que implica no desenvolvimento e integração dos aspectos masculinos e 

femininos da psique da mulher.  O desafio dessa dimensão da vivência da mulher pode 

ser formulado pela seguinte polarização: desenvolver a vida familiar e pessoal ou a vida 

profissional. 

 Dentre as implicações da expatriação dinâmica familiar (tema 3), os filhos são 

objeto de grande investimento emocional e representam o fruto, a promessa, enquanto 

símbolo do próprio desenvolvimento das participantes. Além disso, funcionam como 

apoio para lidar com o vazio que ocorre em alguns momentos, o que pode levar a uma 

sobrecarga na relação mãe-filho, confirmando a idéia de Sluzki (2006).  

 A relação conjugal apresenta o desafio de superar a superficialidade do contato 

de personas rígidas (marido executivo ausente versus mulher sozinha) e dos aspectos 

sombrios que as compõe para, de fato, entrarem no mundo do outro, conhecerem-se e se 

ajudarem mais. A alta pontuação no fator empatia favorece esse processo, mas a baixa 

pontuação na regulação das emoções o dificulta. Para isso é necessária a flexibilização 

da persona, assim como dos papéis sociais de gênero. O desafio que se coloca para essa 

dimensão da vida das participantes, complementar ao tema 2, é viver a relação familiar 

de maneira superficial ou em profundidade. 
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 A transformação na rede social (tema 4) ao longo do processo de aculturação 

se revelou bastante intensa. A rede antiga, composta por familiares e amigos, é 

ressignificada, podendo ter alta intensidade de freqüência ao ser incitada pela saudade e 

desejo de vínculo com a identidade anterior ou baixa intensidade de freqüência quando 

estimulada pelo desejo de independência e de viver o presente.  

 A alta pontuação no fator empatia confirma a vivência relatada pelas 

participantes do aumento da profundidade nas amizades e solidariedade durante a 

expatriação, momento em que percebem o quanto necessitam dos relacionamentos. Por 

outro lado, a relativa baixa pontuação no fator exposição pode auxiliar na compreensão 

do isolamento em grupos (tanto latino como brasileiro), pois se abrir para vários grupos 

culturais implica em maior tolerância a erros, enganos típicos da convivência simultânea 

de diferentes códigos culturais. Há, portanto, pouca integração dos dois grupos, o que 

leva a um processo de aculturação baseado na separação entre as culturas (BERRY, 

1992), dificultando a formação do biculturalismo. O desafio que se coloca para a 

vivência de relacionamentos na expatriação é a polarização entre relacionar-se com um 

grupo cultural (monoculturalismo) ou com vários (multiculturalismo). 

 No relato da vivência da cultura brasileira (tema 5), as participantes identificam 

os sintomas do complexo cultural brasileiro, descrito por Ramos (2004): sentimentos de 

inferioridade, corrupção, narcisismo e exibicionismo e puer aeternus. Traçam um perfil 

do brasileiro como alegre, acolhedor, porém, superficial e irresponsável. A falta de 

comprometimento e aprofundamento, ao que tudo indica, acontece em ambas as partes 

desse contato intercultural. Essa afirmação se justifica pela descrição superficial das 

participantes sobre a cultura, atividades e relações, revelando uma imagem simplista e 

caricatural do brasileiro e do Brasil. Essa constatação não invalida, entretanto, a 

percepção das participantes a respeito dos complexos culturais, pelo contrário, indica 

que os seus próprios complexos culturais podem ter sido constelados e estão atuantes de 

forma defensiva.  

 Esse tipo de relacionamento, via complexos culturais, como já explicado por 

Singer e Kimbles (2004), leva ao fechamento das pessoas e povos em si mesmos 

(BERRY, 2004), incapacitando a visão da sua própria porção sombria como da porção 

luminosa do outro. E, claro, inviabiliza o contato via identidade cultural que, diferente 

do complexo, permite um trânsito muito mais livre nos relacionamentos culturais.   

 O alto controle dos impulsos pode indicar uma grande repressão e resistência 

àquilo que vem de dentro, ou seja, ao inconsciente, que se reflete na capacidade dessas 
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mulheres de lidar com o diferente em si e nos outros. A empatia e a análise causal que 

são muito utilizadas pelas participantes nos relacionamentos pessoais e familiares, 

somadas à exposição, são ótimas ferramentas para proporcionar também um 

relacionamento saudável com as culturas em jogo. A polarização, que se apresenta 

como desafio nessa dimensão da vivência das participantes, é: oposição cultural por um 

lado e integração cultural por outro. 

 A superação das dificuldades e crises decorrentes do processo de aculturação 

(tema 6) envolveu o uso de muitos fatores resilientes e intenso processo de 

transformação. A crise, que ocorre principalmente no início da mudança, é o momento 

de colapso ou instabilidade da consciência (JUNG, [1928] 2004) que, no caso das 

participantes, afetou sua rede social, papel profissional, dinâmica familiar e conjugal, 

identidade cultural e relacionamento com o mundo interno. A persona foi, portanto, 

muito exigida em termos de flexibilidade para englobar os novos papéis da vida das 

participantes. De forma mais ou menos defensiva e rígida, as integrantes do o grupo 

demonstraram que ocorreu o aumento do conhecimento da família, das culturas e de si 

mesmas, indicando a ampliação na consciência que, após a experiência, passou a 

comportar novas habilidades e possibilidades nunca imaginadas no país de origem. Os 

quatro fatores de resiliência mais equilibrados contribuíram para a superação e 

acréscimo da personalidade das participantes. No entanto, o excesso no controle dos 

impulsos é um fator de risco importante e provavelmente, tem papel considerável na 

composição dos momentos de crise. Um excesso na repressão dos impulsos indica a 

coibição de elementos que surgem no mundo interno, inclusive de potenciais e recursos 

para superar as dificuldades, levando ao descontrole emocional. Um caminho 

prospectivo para o desenvolvimento saudável dessas mulheres é desenvolver maior 

abertura e expressividade dos impulsos para que se sintam mais realizadas o que lhes 

proporcionaria maior autonomia no manejo das próprias emoções. 

 A incerteza em relação ao futuro (tema 7) trata-se de uma realidade vivenciada 

por todo ser humano, mas que se intensifica no contexto de expatriação, que obedece à 

lógica da empresa e, portanto, do capital. A qualquer momento, surge uma nova missão 

internacional que implica em uma outra mudança, indicando a clara dependência 

estrutural do marido, pois surgem os sacrifícios.  

 A angústia também acontece no intervalo das expatriações que podem ser 

encurtadas ou adiadas a qualquer momento, dificultando o planejamento de qualquer 

realização que implique em um comprometimento em longo prazo, principalmente no 
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campo profissional. Essa situação exemplifica o grau de repressão dos próprios desejos 

que ocorre nessas situações.  

 Dessa constante sensação de insegurança, surge o sentimento de ansiedade e 

cansaço. Como reação a isso, é desenvolvida a postura entre essas mulheres de se 

focarem no presente, que serve como fator de proteção, mas que pode atuar como defesa 

rígida de não se comprometerem com nada e o desejo de se enraizar no país de origem 

ou em outro. Todas as habilidades resilientes, mas principalmente a análise causal, o 

otimismo e a auto-eficácia podem auxiliar no desenvolvimento de projetos em qualquer 

que seja a circunstância. A contradição que essa dimensão apresenta está na escolha 

entre se envolver ou não.   
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Considerações finais 
 

 Este trabalho buscou compreender como se deu a experiência de expatriação de 

um grupo de dez mulheres hispano-americanas a partir do ponto de vista dos processos 

de aculturação, resiliência e individuação. Essas três perspectivas forneceram enquadres 

teóricos e ferramentas de análise que permitiram iluminar parte desse fenômeno. 

 A expatriação implicou na vivência, por parte das entrevistadas, de perdas e 

alterações repentinas em relação à referência cultural, rede social, vida familiar e 

conjugal, atividades, ao trabalho e, principalmente, à personalidade das participantes. 

Essa situação, principalmente no início, pode ser considerada uma adversidade, pois 

suscita estados de desorientação, depressão, isolamento, diminuição da auto-estima e 

autoconfiança.   

 Foi considerado fator de proteção para essa adversidade a preparação para a 

mudança, que inclui igualdade no processo decisório, conhecimento sobre o local de 

destino e otimismo. Além disso, experiências prévias de expatriação são fatores de 

proteção, pois contribuem para a adequação de expectativas devido ao conhecimento 

adquirido sobre o processo de aculturação e suas implicações. 

 Enfrentamento e superação das adversidades, uma verdadeira jornada heróica 

para essas mulheres, implicaram no desenvolvimento de novas habilidades e ampliação 

de consciência. A reformulação da persona foi, portanto, inevitável para incluir no 

sentido de identidade os novos papéis exercidos. 

 A impossibilidade de trabalhar devida à falta de visto de trabalho proporcionou 

às participantes, por um lado, o desenvolvimento do papel de esposa, mãe e conexão 

com a identidade feminina e, por outro, gerou intensa insatisfação e angústia por conta 

da falta da realização profissional. 

 Do ponto de vista das relações, ocorreu o aprofundamento nos vínculos 

familiares das participantes, ao mesmo tempo em que houve a sobrecarga das relações 

com marido e filhos. Foi constatada maior valorização e abertura para relacionamentos 

íntimos de amizade que funcionaram como importante fator de proteção. No entanto, foi 

identificada uma polarização no grupo, entre as que preferem relacionamentos apenas 

com os estrangeiros hispânicos e, em menor número, as que só se relacionam com 

brasileiros de forma defensiva ao isolamento do grupo anterior. Essa situação aponta 

para uma atitude de não de integração cultural, que também ocorre em se tratando da 

vivência da cultura brasileira.  
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 As participantes identificaram traços do complexo cultural, descrevendo o 

brasileiro como alegre, acolhedor, no entanto, superficial nas relações, irresponsável 

com os deveres e passivo diante das injustiças. No entanto, em grande parte, 

demonstraram possuir conhecimento e experiência superficiais a respeito da cultura 

brasileira, indicando que, assim como o brasileiro, também se relacionam com Brasil a 

partir dos seus próprios complexos culturais, pois mantêm uma distância defensiva que 

não permite a vivência de experiências que alterem esse ponto de vista. Poucas 

participantes demonstraram ter uma maior abertura para a cultura brasileira, mas as que 

tiveram descrevem suas experiências de forma mais rica e complexa. 

 É inevitável que a elaboração dessa pesquisa tenha constelado os complexos 

culturais da pesquisadora, brasileira, que se viu em alguns momentos diante de grandes 

desafios. Portanto, qualquer estudo que envolva a análise de complexos culturais de 

uma dada população, deve submeter-se à reflexão sobre os próprios complexos e a um 

grande cuidado com afirmações conclusivas. 

 Apesar de manterem um relacionamento mais defensivo com a cultura 

brasileira, houve o aprendizado do código cultural, que permitiu às participantes maior 

trânsito entre as culturas, maior flexibilidade diante das mudanças e uma mentalidade 

mais global.  

 A angústia em relação à incerteza do futuro dificultou o planejamento de 

projetos e trabalhos que necessitem de um comprometimento temporal e é resolvida 

através da vivência intensa do presente. Pelo lado positivo, a intensificação do momento 

atual desenvolve a habilidade para lidar com o tempo, mas o lado negativo pode ser a 

abdicação dos próprios sonhos.  

 A compreensão da experiência de expatriação tem importantes implicações 

para os profissionais da área da saúde e da organização. Diante dos sacrifícios 

envolvidos nessa experiência, é fundamental atenuar a repressão dos impulsos, 

estimular o melhor manejo das emoções e desenvolver a habilidade de se expor no 

mundo para que pessoas nessas condições possam se sentir realizadas em todas as 

dimensões da vida. 

 Estimular e proteger os processos de aculturação e resiliência ciente dos 

aspectos da individuação pode auxiliar os indivíduos a passar por essa experiência de 

maneira a aproveitarem tal oportunidade para seu desenvolvimento. Ademais, há a 

função social e cultural da ampliação do conhecimento sobre essas questões 
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interculturais que poderá contribuir para alargar a consciência coletiva das nações em 

direção à integração e convívio saudável entre os povos. 

 O desenho desta pesquisa não tem fundamentos estatísticos para generalização 

de seus resultados, dado o pequeno número de participantes. Tem, no entanto, 

considerado valor reflexivo por conta da articulação e contribuição de três perspectivas 

teóricas para esse universo. Seria de imenso valor científico, portanto, a realização de 

estudos com maior número de sujeitos e etnias, inclusive com maior distância cultural, 

para averiguar quais achados se modificam em diferentes contextos. 

 Futuros estudos de base junguiana poderiam desenvolver desenhos de pesquisa 

para responder questionamentos a respeito da interação entre símbolos culturais que não 

puderam ser contemplados nesta análise e que pudessem identificar quais efeitos os 

símbolos coletivos da nova cultura exerceriam sobre o imigrante e se seriam capazes de 

mobilizar sua energia psíquica. Além disso, seria interessante investigar em que medida, 

para a adaptação à condição de expatriado, é necessária a incorporação de elementos da 

nova cultura na sua formação simbólica. 

 Por fim, a experiência da mudança de país apresenta uma constante polarização 

entre duas instâncias, pois o indivíduo se encontra entre duas culturas, dois lugares, duas 

redes sociais, duas identidades, entre o trabalho e a família, entre a consciência e o 

inconsciente e entre o particular e o universal. Tanto a perspectiva da biculturalidade 

como da resiliência e da individuação indicam que o desenvolvimento humano ocorre 

na medida da resolução desses enigmas, na integração e convívio criativo dos pares de 

opostos que compõem a psique humana. Eis que surge o símbolo, como fruto do 

casamento entre as polaridades, para que de tanto o apreciarmos ele possa inspirar 

nossas almas no sentido de casarmos na nossa vida o que não pode ser apagado.    

 Ao realizar este trabalho, o símbolo que me acompanhou não foi tanto de 

caminho nem de destino mas de caminhante, chamado de herói, expatriado, resiliente, 

enfim, altamente ilustrado pelo meu sujeito de pesquisa tanto externo, as expatriadas, 

como interno, mas que alcança qualquer um que esteja na luta, no esforço cotidiano, na 

busca do aprimoramento de si e do mundo.  
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Primeira-pessoa-do-plural-do-singular-do-plural 
 
 

 
Estou cansada. 

Preciso parar de olhar tanto para a pessoa do lado, tão bonita, tão feia. 
Olho então para o espelho e suspeito que aquele reflexo que vejo não é tudo que sou. 

Que sono!   
Devo abrir mais os olhos para ver aquilo que ainda não me pertence.  

Ah, que tristeza, dói.  
Como não vi isso aí?  

Tempo ao tempo, muita paciência e não já parece tão feio. 
 E aquela pessoa lá?  

Uma coisa é certa, quero vê-la!  
Com que olhos vou?  

Com que olhos vêm ela para mim?  
Terrível.  

Vou.  
Ólho.  
Ólha.  

Olhamos.  
Vi tanto que nem sei mais de mim, mas sei que não vi tudo. 

Só vi que os olhos nunca olham a mesma coisa, mas o olhar é sempre o mesmo. 
Que alívio. 
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ANEXO 1 

Ciclo do herói de Campbell 

 

a) O chamado para a aventura 

 O chamado para a aventura é, segundo Campbell (2003), o despertar do eu, 

pois a forma de vida conquistada até o momento perde sua validade e pede renovação: 

 Esse primeiro estágio da jornada mitológica – que 
denominamos aqui o ‘chamado da aventura’ – significa que o 
destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de gravidade 
do seio da sociedade para uma região desconhecida. [...] Mas 
sempre é um lugar habitado por seres estranhamente fluidos e 
polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas sobre-humanas 
e delícias impossíveis (CAMPBELL, 2003, p. 66). 

 Nesse trecho, a imagem da região desconhecida, habitada por seres estranhos e 

delícias impossíveis, enquanto referência ao contato com partes inconscientes da psique, 

é, no caso da expatriação, uma realidade concreta. O expatriado se muda para um país 

diferente, encontra pessoas, perigos e aventuras desconhecidas com a incerteza do ajuste 

do resto da família (OSLAND, 2000). 

 Segundo a autora, há dois tipos de heróis e expatriados: o que aceita realizar a 

jornada e o que é forçado, este último descrito por na recusa do chamado. Para a autora, 

há a possibilidade de os expatriados desenvolverem o heroísmo ao logo da experiência, 

mas os que não possuem desejo algum e são forçados pela empresa a empreendê-la, 

tendem a se adaptar menos e ter experiências pouco positivas. Da mesma forma, a 

esposa pode realizar a mudança de país para acompanhar o marido sem que haja o 

desejo próprio, ainda que essa situação (a falta do desejo)  não seja clara. 

A recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte 
negativa. Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela 
‘cultura’ , o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de 
significado e se transforma numa vítima a ser salva. Seu 
mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua 
vida dá a impressão de falta de sentido [...] Tudo o que ele 
pode fazer é criar novos problemas para si próprio e aguardar a 
gradual aproximação de sua desintegração (CAMPBELL, 
2003, p. 66-67). 
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  Essa situação se relaciona com a “resignação ou autodiminuição” diante da 

crise da consciência descrita por Jung e apresenta elementos para se pensar a 

expatriação de uma família. Ao invés de agente, o indivíduo se torna vítima: vivendo o 

tédio ou impotência, principalmente o cônjuge que, muitas vezes, é impossibilitado de 

trabalhar, ou se isola em casa e não busca outros interesses; o excesso de trabalho pode 

ser para o executivo uma fuga do enfrentamento da própria crise e a da família; e a 

cultura ou a diferença cultural que pode ser encarada como entrave para a aventura.  

 Uma forma tipicamente feminina de recusa ao chamado para a aventura é de 

permanecer sempre filha, dependente: “A moça se refugiou na imagem do pai e ali 

encontrou proteção” (CAMPBELL, 2003, p. 69).  Trata-se da fuga do desenvolvimento 

da parcela masculina da psique da mulher, o animus, aprisionada pelo complexo 

paterno. Isso implica no não desenvolvimento da independência e luz própria, mesmo 

no casamento, no qual o companheiro se torna um marido-pai. 

b) A ajuda sobrenatural 

 O primeiro encontro do herói se dá com uma figura protetora – a ajuda 

sobrenatural – responsável por auxiliá-lo e prepará-lo para os desafios vindouros, 

oferecendo-lhe instrumentos e recursos. Segundo Campbell (2003): “Essa figura 

representa o poder benigno e protetor do destino [...] Basta saber e confiar, e os 

guardiões intemporais surgirão [...] o herói encontra todas as forças do inconsciente ao 

seu lado” (p. 76). 

 Segundo Osland (2000), a ajuda sobrenatural para os expatriados aparece por 

meio dos mentores culturais, ou seja, indivíduos que conheçam profundamente ambas 

as culturas e podem traduzi-las para os expatriados, alertando sobre armadilhas. A falta 

de conhecimento sobre como obter reforço social e o estresse compelem o expatriado a 

pedir ajuda e, para alguns, isso significa o retorno forçado à infância e à dependência. 

Com o mentor cultural, a adaptação está mais próxima da integralidade e eles percebem 

melhor os paradoxos da vida do expatriado, além de se tornarem mais eficientes. No 

caso das esposas, a ajuda deve vir daqueles que conhecem a cultura hospedeira, por 

exemplo, outras esposas expatriadas mais experientes ou membros da cultura 

hospedeira que possam aconselhá-las. 
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 Paralelamente à aventura de adaptação cultural, há a aventura interior que o 

expatriado realizará, que se trata da ampliação da sua personalidade. Em última 

instância, ambas são a mesma aventura. O auxiliador externo é o mentor cultural e o 

auxiliador interno são forças protetoras do inconsciente. Em comum, ambos têm o fato 

de serem seres que conhecem duas realidades ou dimensões desconhecidas do herói. 

c) A passagem pelo primeiro limiar 

 A passagem pelo primeiro limiar é a entrada no desconhecido. Segundo Osland 

(2000), expatriados relatam que nos primeiros seis meses há muita incerteza, 

dificuldade, estranhamento, estímulo, altos e baixos e intenso e acelerado aprendizado. 

Essa é, portanto, a representação da experiência da chegada na terra estrangeira. 

Segundo Campbell (2003, p. 83), “As regiões do desconhecido (deserto, selva, fundo do 

poço, terra estranha etc.) são campos livres para a projeção de conteúdos inconscientes”. 

Assim, ao adentrar no novo país, o expatriado entra no território estrangeiro na psique 

através de suas expectativas, fantasias e projeções. 

 O Guardião do Limiar possui um primeiro aspecto de proteção e impede a 

entrada daqueles que estão despreparados: “Esses demônios – a um só tempo perigosos 

e distribuidores de poder mágico – devem ser encontrados por todo herói que arriscar 

um único passo fora dos muros da tradição” (CAMPBELL, 2003, p. 86). 

 Na expatriação, os guardiões são, segundo Osland (2000): falta da língua, 

impermeabilidade cultural, amarras fortes nos costumes culturais.  

d) O ventre da baleia 

 Ser engolido por uma baleia ou um dragão é tema recorrente nos mitos e traz 

“a idéia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de 

renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia” 

(CAMPBELL, 2003, p. 91). 

 Para Jung ([1952] 1986, par. 580): “O tesouro que o herói traz da caverna 

escura é a vida, é ele mesmo, renascido da escura cavidade materna do inconsciente, 

para dentro da qual a introversão ou a regressão o relegara”. 

 A barriga da baleia na expatriação é o ato de deixar-reter da própria cultura e a 

imersão na outra cultura. As estratégias de aculturação variam com o grau de contato 
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que eles procuram na outra cultura e determina o tamanho da aventura e a extensão da 

transformação. Os expatriados mais respeitados são biculturais: fluentes na língua, bem 

integrados na cultura local e no círculo internacional de expatriados.  

 Campbell (2003, p. 92) comparou a passagem do limiar com o ventre da baleia: 

“[...] em lugar de passar para fora, para além dos limites do mundo visível, o herói vai 

para dentro, para nascer de novo”. 

 Mesmo estando fisicamente em outra cultura, o indivíduo pode permanecer no 

lado de fora da experiência de transformação mais ampla se não puder suportar os 

desafios de voltar-se para dentro. Essa dificuldade, muitas vezes, põe em jogo a 

identidade construída até aquele momento. No caso da esposa acompanhante, esse é a 

ocasião do isolamento na casa: após ter estabelecido a vida cotidiana, fecha-se  na 

família e pode passar por um período depressivo, do qual pode ressurgir renovada e com 

ânsia por desbravar a nova cultura. 

e) O caminho de provas 

 Após ter cruzado o limiar, o herói passa por uma sucessão de provas de vários 

tipos: força, inteligência, caráter e espiritual. Campbell (2003) questionou: “A provação 

é um aprofundamento do problema do primeiro limiar e a questão ainda está em jogo: 

pode o ego entregar-se à morte?” (p. 110). 

 Os paradoxos são típicos obstáculos que os expatriados enfrentam porque estão 

mediando duas culturas e, no caso dos maridos são as duas organizações e isto 

influenciará diretamente a experiência da esposa, que fica atenta aos movimentos da 

empresa). São situações que contêm elementos contraditórios, mutuamente exclusivos, 

em funcionamento (OSLAND, 2000). A esposa acompanhante poderá superar esses 

obstáculos através de paciência, humor e atitude positiva. 

 Quanto mais envolvido na cultura, mais facilmente o expatriado irá 

experimentar os paradoxos e identificá-los e, quanto mais aculturados, poderão 

compreender suas contingências e, assim, deixam de ser obstáculos. Essa é uma das 

maiores dádivas, segundo a autora. 
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f) O encontro com a Deusa 

 Nessa etapa, ocorre o casamento místico (hierógamos) do herói com sua 

rainha: “O encontro com a deusa (que está encarnada em toda mulher) é o teste final do 

talento de que o herói é dotado para obter a bênção do amor (caridade: amor fati), que é 

a própria vida, aproveitada como o invólucro da eternidade” (CAMPBELL, 2003, p. 

119). 

 Esse é o momento do encontro com a anima, que proporciona o 

desenvolvimento e integração da parcela feminina da psique do homem, responsável por 

regular suas emoções, criatividade e energia psíquica.   

 Da mesma forma, a mulher-heroína, ao empreender sua jornada, encontra sua 

parcela masculina interior que resultará no desenvolvimento de maior sabedoria, 

independência e coragem.  

g) Sintonia com o pai 

 O pai, enquanto função simbólica, é responsável por apresentar o mundo e suas 

leis à criança e ensiná-la a lidar com ele. O pai é vivenciado em muitas histórias na sua 

polaridade destrutiva, pois ele interdita a relação de completude com a mãe. Após 

enfrentar o lado sombrio do pai, o herói reconhece seu lugar interno e está pronto para 

dominar o novo mundo, aquele que anteriormente era tão estranho. “O herói transcende 

a vida, com sua mancha negra peculiar e, por um momento, ascende a um vislumbre da 

fonte. Ele contempla a face do pai e compreende. E, assim, os dois entram em sintonia” 

(CAMPBELL, 2003, p. 142). 

h) A apoteose e a bênção última 

 Nesse estágio, ocorre a integração dos opostos, a resolução do enigma que 

concede ao herói um grande poder, dádiva ou bênção. “A união dos dois produz o 

mundo, em que todas as coisas são, a um só tempo, temporais e eternas, criadas à 

imagem desse deus macho-fêmea autoconsciente”. (CAMPBELL, 2003, p. 162). Esse é 

o elixir da vida, a indestrutibilidade encontrados nos mitos, a ampliação da consciência 

do herói e do indivíduo. 

 Segundo Osland (2000), os heróis têm sua consciência transformada pela 

experiência de desafios ou revelações iluminadoras; já os expatriados têm sua 

consciência transformada pela experiência das diferenças culturais, desafios e dos 



- 171 -  
 

paradoxos auxiliados, às vezes, pelos mentores culturais. Eles precisam ser eficientes 

em abdicar das certezas culturais e absorver as percepções da outra cultura. A fonte de 

poder para o expatriado é, portanto, a perspectiva bicultural, o aumento da 

autopercepção, o conhecimento e os recursos internos para superar dificuldades. Assim, 

a autora ilustra: “Quando questionados sobre como eles mudaram no exterior, 

expatriados listam mudanças positivas em si mesmos, atitudes transformadas, 

habilidades de trabalho melhoradas, aumento de conhecimento, e estreitamento de 

relações familiares” (OSLAND, 2000, p. 236). 

 O confronto do preconceito e da exclusão, que são formas de polarização, é 

essencial para se atingir essa sabedoria superior. Campbell (2003) afirmou a esse 

respeito: 

Uma vez que nos libertemos dos preconceitos da nossa própria 
versão provincialmente limitada, de caráter eclesiástico, tribal 
ou nacional, dos arquétipos do mundo, tona-se possível 
compreender que a suprema iniciação não é dos pais maternais 
locais, que projetam a agressão nos vizinhos para garantir sua 
própria defesa  (CAMPBELL, 2003, p. 151). 

 Assim, o autor conduz para uma nova forma de existência que pede passagem 

no mundo externo – no convívio com os homens – e no mundo interno – na convivência 

com o inconsciente – que aponta para o reconhecimento de si no outro e do outro em si: 

“Se o Deus é um arquétipo tribal, racial, nacional ou sectário, somos os guerreiros de 

sua causa; mas se ele é o próprio senhor do universo, então somos conhecedores para os 

quais todos os homens são irmãos” (CAMPBELL, 2003, p. 154).  

 O desafio do expatriado, segundo Osland (2000), é muito semelhante à idéia de 

símbolo para Jung, que tem por finalidade, ao final integrar duas linguagens e duas 

dimensões: a consciente e a inconsciente. Da mesma forma, para Osland (2000), 

precisamos nos tornar fluentes em duas línguas e em duas culturas criando, 

posteriormente, uma identidade pautada em ambas.  

 Numa tentativa de aproximação entre o pensamento de Campbell (2003) e de 

Osland (2000), a perspectiva bicultural seria o reconhecimento da validade e 

reconhecimento profundos da outra cultura e a possibilidade da construção de uma 

identidade não excludente e defensiva em relação a outros valores culturais que, no 
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entanto, possa se valer de valores de várias culturas para expressar a individualidade do 

Self, ou seja, realizar a individuação. 

 Campbell (2003) apontou para a necessidade do reconhecimento da 

diversidade das culturas e, portanto, para o que as une, a complementaridade entre as 

culturas, já que nenhuma dá conta de expressar o todo:  

O homem entendido, entretanto não como “Eu”, mas como 
“Tu”: pois nenhum dos ideais e instituições temporais de 
qualquer tribo, raça, continente, classe social ou século, sejam 
quais forem, pode configurar-se como a medida da maravilhosa 
existência divina, inexaurível e multifária, que constitui, em 
todos nós a vida (CAMPBELL, 2003, p. 375/6). 

i) O Retorno 

O círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói 
inicie agora o trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o 
Velocino de Ouro, ou a princesa adormecida, de volta ao reino 
humano, onde a bênção alcançada pode servir à renovação da 
comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos 
(CAMPBELL, 2003, p. 195). 

 O retorno, segundo Campbell (2003), é composto de alguns estágios ou 

resoluções: 1. A recusa do retorno; 2. A fuga mágica; 3. O resgate com auxílio externo; 

4. A passagem pelo limiar do retorno; 5. Senhor dos dois mundos; 6. Liberdade para 

viver. 

 A recusa do retorno revela o desejo do herói de permanecer no mundo da 

aventura. Há pedidos de descanso eterno e permanência no outro mundo, mas, em 

algum momento, há o novo convite para a realização da sua responsabilidade. 

 A fuga mágica, na qual o herói retorna ao seu mundo através de uma 

perseguição no mundo em que ocorre a aventura.  

 O resgate com auxílio externo é a forma de retorno na qual é chamado pelo seu 

mundo original, muitas vezes depois da recusa do retorno. Segundo Osland (2003), às 

vezes, a missão internacional do executivo é interrompida abruptamente gerando muitos 

sentimentos de insatisfação e frustração em toda a família.  

 A passagem pelo limiar do retorno é o desafio de enfrentar a sociedade no 

retorno. Segundo Campbell (2003, p. 213): “Ele tem de enfrentar a sociedade com seu 
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elixir, que ameaça o ego e redime a vida, e receber o choque do retorno, que vai de 

queixas razoáveis e duros ressentimentos à atitudes de pessoas boas que dificilmente o 

compreendem”. 

 É um estágio muito difícil, pois, para Osland (2000), os que ficaram não 

tiveram a mesma experiência, portanto, muitas vezes os expatriados são 

incompreendidos. Às vezes são tratados como heróis, às vezes, não.  

 Senhor dos dois mundos, aponta para o conhecimento integrado de suas 

realidades: “Não seu destino pessoal, mas o da humanidade, da vida como um todo, do 

átomo e de todos os sistemas solares, foi posto diante dos seus olhos; e em termos 

passíveis de apreensão humana, isto é, em termos de uma visão antropomórfica: o 

Homem Cósmico” (CAMPBELL, 2003, p. 229).  

 O desafio do expatriado, segundo Osland (2000), é muito semelhante à idéia de 

símbolo de Jung que tem por finalidade, ao final integrar duas linguagens e duas 

dimensões: a consciente e a inconsciente. Da mesma forma, para Osland (2000), 

precisamos nos tornar fluentes em duas línguas e em duas culturas, criando 

posteriormente uma identidade pautada em ambas.  

 Liberdade para viver implica na habilidade de viver de acordo com as verdades 

mais profundas, não egóicas. 

 A busca do herói atual é o confronto com seu individualismo que o impede de 

ser livre no mundo, às pessoas, às idéias, às culturas, à natureza. Assim, sobre o 

despertar do herói hoje para a sua responsabilidade diante do seu mundo, Campbell 

indica: 

Não é a sociedade que deve orientar e salvar o herói criativo; 
deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira, todos 
compartilhamos da suprema provação – todos carregamos a 
cruz do redentor -, não nos momentos brilhantes das grandes 
vitórias da tribo, mas nos silêncios do nosso próprio desespero. 
(CAMPBELL, 2003, p. 376) 
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ANEXO 2 

Questionário de resiliência 

 
 
Quociente de resiliência 
 
Complete os 56 itens  do Teste de Resiliência (Reivich, K & Shatté, A.,2002)1. Não gaste muito 
tempo em nenhum  itens; você deve demorar cerca de 10 minutos no total. 
 Use a seguinte escala para avaliar cada item no quanto cada um deles é verdadeiro para você. 
1= nunca verdade 
2= raramente verdade 
3= poucas vezes verdade 
4 = quase sempre verdade 
5= sempre verdade 
 
____ 1. Quando tento resolver um problema, eu acredito nos meus instintos e escolho a primeira 
solução que me ocorre. 
____ 2. Mesmo que eu me prepare antecipadamente para uma discussão com meu chefe, um 
colega de trabalho, meu esposo (a), ou meu filho (a), eu ainda me vejo agindo emocionalmente. 
____ 3. Eu me preocupo com a minha saúde futura. 
____ 4. Eu sou bom em afastar qualquer coisa que me distraia da minha tarefa. 
____ 5. Se a minha primeira solução não funcionar, eu sou capaz de voltar atrás e continuar  
tentando diferentes soluções até achar uma que funcione. 
____ 6. Eu sou curioso. 
____ 7. Eu sou incapaz de aproveitar emoções positivas de modo que me ajudem a focar em 
uma tarefa. 
____ 8. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de experimentar coisas novas. 
____ 9. Eu prefiro fazer algo no qual eu me sinto confiante e relaxado do que algo que é 
desafiador e difícil. 
____ 10. Ao olhar as expressões faciais alheias, eu reconheço as emoções que as pessoas estão 
expressando. 
____ 11. Eu cedo ao impulso de desistir quando as coisas dão errado. 
____ 12. Quando um problema surge, eu venho com várias soluções possíveis antes de tentar 
resolve-lo. 
____ 13. Eu posso controlar o modo como me sinto quando sou acometido por adversidades. 
____ 14. O que as outras pessoas pensam ao meu respeito não influi no meu comportamento. 
____ 15. Quando ocorre um problema, eu estou atento aos primeiros pensamentos que surgem 
na minha mente sobre ele. 
____ 16. Eu me sinto mais confortável em situações nas quais eu não sou o único responsável. 
____ 17. Eu prefiro situações nas quais eu posso depender da habilidade de uma outra pessoa do 
que da minha. 
____ 18. Eu acho melhor acreditar que os problemas são controláveis, mesmo que nem sempre 
isto seja verdade. 
____ 19. Quando surge um problema, eu penso cuidadosamente sobre o que o causou antes de 
tentar resolvê-lo. 
____ 20. Eu tenho dúvidas quanto a minha habilidade em resolver problemas no trabalho ou em 
casa. 
____ 21. Eu não perco tempo pensando sobre os fatores que estão fora do meu controle. 
____ 22. Eu gosto de ter tarefas rotineiras, simples que não mudam. 

                                                 
1  Teste traduzido no Núcleo de Psicossomática do Programa de Estudos Pós –Graduados em Psicologia 
Clínica da PUCSP, utilizado para fins específicos de pesquisa. 
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____ 23. Eu sou levado pelos meus sentimentos. 
____ 24. É difícil para mim, entender porque as pessoas se sentem do modo como se sentem. 
____ 25. Eu sou bom em identificar o que estou pensando e como isto afeta o meu humor. 
____ 26. Se alguém faz algo que me deixa chateado, eu sou capaz de esperar até um momento 
apropriado, em que eu esteja mais calmo para discutir. 
____ 27. Quando alguém tem uma reação exagerada a um problema, eu penso que normalmente 
é porque está apenas de mau humor no dia. 
____ 28. Eu espero fazer bem a maioria das coisas. 
____ 29. As pessoas freqüentemente me procuram para ajudá-las a resolver problemas. 
____ 30. Eu me sinto perdido para entender a razão das reações das pessoas. 
____ 31. Minhas emoções afetam minha habilidade de focar no que precisa ser feito em casa, na 
escola, ou no trabalho. 
____ 32. Trabalho duro sempre compensa. 
____ 33. Depois de terminar uma tarefa, eu me preocupo se ela vai ser avaliada negativamente. 
____ 34. Se alguém está triste, zangado, ou com dificuldades, eu imagino o que ele ou ela possa 
estar pensando.  
____ 35. Eu não gosto de novos desafios. 
____ 36. Não me planejo antecipadamente para as minhas atividades: como  trabalho,  escola ou  
finanças. 
____ 37. Se um colega está chateado, eu tenho quase certeza do por quê. 
____ 38. Eu prefiro fazer as coisas espontaneamente do que planejar antes, mesmo que isto 
signifique não parecer o melhor. 
____ 39. Eu acredito que a maioria dos problemas é causada por circunstâncias que estão além 
do meu controle. 
____ 40. Eu vejo os desafios como uma forma de  aprender e me desenvolver. 
____ 41. Foi-me dito que eu interpreto mal eventos e situações. 
____ 42. Se alguém está chateado comigo, eu escuto o que ele (a) tem a dizer antes de reagir. 
____ 43. Quando me pedem para pensar em meu futuro, eu acho difícil me imaginar tendo 
sucesso. 
____ 44. Disseram-me que eu pulo para as conclusões quando surgem problemas. 
____ 45. Eu me sinto desconfortável quando encontro pessoas novas. 
____ 46. Para mim é difícil manter a atenção concentrada durante a leitura de um livro ou em 
um filme. 
____ 47. Eu acredito em velhos ditados, “melhor prevenir do que remediar”. 
____ 48. Na maioria das situações, eu acredito que sou bom em identificar a verdadeira causa 
dos problemas. 
____ 49. Eu acredito ter boa habilidade para enfrentar as coisas e respondo bem a maioria dos 
desafios. 
____ 50. Meus amigos mais próximos ou mais queridos me dizem que eu não os entendo. 
____ 51. Eu fico mais confortável em minha rotina diária. 
____ 52. Eu acho importante resolver problemas o mais rápido possível, mesmo que isto 
signifique sacrificar o entendimento total do problema. 
____ 53. Quando me deparo com uma situação difícil, eu fico confiante de que sairei bem. 
____ 54. Meus colegas e amigos me dizem que eu não os escuto. 
____ 55. Se eu decido que quero algo, saio e compro imediatamente. 
____ 56. Quando discuto um assunto polêmico com um colega ou membro da família, eu sou 
capaz de controlar minhas emoções. 
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QUÃO RESILIENTE VOCÊ É 
 
REGULAÇÃO DE EMOÇÕES 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 13  ________   Item 02                    ________ 
Item 25  ________   Item 07                    ________ 
Item 26  ________   Item 23                    ________ 
Item 56  ________   Item 31                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em regulação de emoções 
 
Acima da média:   nota acima de 13 
Na média  nota entre 6 e 13 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de 6 
 
CONTROLE DOS IMPULSOS 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 04  ________   Item 11                    ________ 
Item 15  ________   Item 36                    ________ 
Item 42  ________   Item 38                    ________ 
Item 47  ________   Item 55                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em controle dos impulsos 
 
Acima da média:   nota acima de 0 
Na média  nota entre -6 e 0 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de -6 
 
OTIMISMO 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 18  ________   Item 03                    ________ 
Item 27  ________   Item 33                    ________ 
Item 32  ________   Item 39                    ________ 
Item 53  ________   Item 43                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em otimismo 
 
Acima da média:   nota acima de 6 
Na média  nota entre -2 e 6 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de -2 
 
ANÁLISE CAUSAL 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 12  ________   Item 01                    ________ 
Item 19  ________   Item 41                    ________ 
Item 21  ________   Item 44                    ________ 
Item 48  ________   Item 52                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em análise causal 
 
Acima da média:   nota acima de 8 
Na média  nota entre 0 e 8 inclusive 
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Abaixo da média: nota abaixo de 0 
 
EMPATIA 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 10  ________   Item 24                    ________ 
Item 34  ________   Item 30                    ________ 
Item 37  ________   Item 50                    ________ 
Item 46  ________   Item 54                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em  empatia 
 
Acima da média:   nota acima de 12 
Na média  nota entre 3 e 12 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de 3 
 
AUTO-EFICÁCIA 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 05  ________   Item 09                    ________ 
Item 28  ________   Item 17                    ________ 
Item 29  ________   Item 20                    ________ 
Item 49  ________   Item 22                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em auto-eficácia 
 
Acima da média:   nota acima de 10 
Na média  nota entre 6 e 10 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de 6 
 
EXPOSIÇÃO 
Adicione suas notas nos itens:    Adicione suas notas nos itens: 
Item 06  ________   Item 16                    ________ 
Item 08  ________   Item 35                    ________ 
Item 14  ________   Item 45                    ________ 
Item 40  ________   Item 51                    ________ 
 
Total positivo  ________   Total negativo          ________ 
 
Total positivo menos total negativo = _____ = sua nota em exposição 
 
Acima da média:   nota acima de 9 
Na média  nota entre 4 e 9 inclusive 
Abaixo da média: nota abaixo de 4 
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ANEXO 3  

Carta de informação ao sujeito da pesquisa 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo investigar a influência da experiência de 

expatriação no processo de individuação. Será desenvolvida a partir da realização de um 

questionário sobre resiliência e uma entrevista semidirigida, a qual será gravada por 

gravador de mp3. As participantes escolhidas para essa pesquisa são mulheres hispano-

americanas casadas com executivos expatriados.  A entrevista e o questionário serão 

realizados pela própria pesquisadora, na residência da participante, para interferir o 

menos possível com suas rotinas. A individuação é um conceito junguiano que diz 

respeito ao desenvolvimento da personalidade do indivíduo. A pesquisa será parte de 

uma dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

 

 Tratando-se da análise de entrevista e questionário, para a realização da 

pesquisa, será utilizado o método documental, que não oferece qualquer risco à 

população envolvida.   

A participante terá acesso aos resultados da pesquisa, sempre que solicitar.  

Garante-se a confidencialidade e o sigilo do material pesquisado, bem como a não 

identificação das participantes da pesquisa. 

  

 A pesquisadora se compromete a reverter em benefícios aos colaboradores os 

resultados da presente pesquisa, uma vez que permitirá conhecer esta população. A 

pesquisadora se compromete ainda a prestar contas dos resultados de suas pesquisas 

sempre que necessário. 

 

 

 

Ceres Alves de Araujo     Daniela Borba 

Pesquisadora  Orientadora                Pesquisadora Interventora 
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ANEXO 4  

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 
______________________________________________________________________
________________________________, após leitura da CARTA DE INFORMACAO 
AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 
pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do 
estudo alvo da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho torna-se informação 
confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 
 
 
 
                                                        São Paulo, ____ de _________________ de 200___. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Colaborador 

 




