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RESUMO 

 

A expatriação é uma experiência profunda e que mobiliza uma série de 

transformações na vida dos indivíduos, é um período de ganhos e perdas, de prazeres  e 

de desprazeres. O objetivo deste trabalho foi compreender a vivência dos filhos que 

acompanharam os pais em designações internacionais, a fim de identificar aspectos 

considerados por eles como positivos e negativos e os impactos em sua vida atual. Para 

tal, foram utilizadas as histórias de vida de quatro jovens adultos que viveram essa 

experiência durante sua infância ou adolescência, ou seja, trata-se das lembranças 

retrospectivas desta fase. Com este estudo foi possível compreender que as crianças 

conseguem enfrentar essas transições sem sofrerem tantos impactos em seu 

desenvolvimento. Já os adolescentes podem enfrentar mais dificuldades, uma vez que 

vivenciam uma transição própria de sua fase no ciclo vital e, ainda, precisam  lidar com 

outra onda de transformações gerada pela expatriação. Concluímos que a família, a 

escola e os novos vínculos construídos no país hospedeiro foram fatores determinantes 

para o sucesso ou fracasso do processo aculturativo. De modo geral essa experiência foi 

satisfatória e geraram benefícios na vida atual destes indivíduos. Os resultados obtidos 

poderão fundamentar programas de orientação e preparação familiar. 

 

Palavras-chave: expatriação, família, desenvolvimento infantil.  
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ABSTRACT  

 

 

The “expatriation” is a deep experience that mobilizes a huge amount of changes in the 

lives of individuals, it is a period of gains and losses, pleasure and displeasure. The 

main target of this job was to understand the experience of children that followed their 

parents in international assignments, in order to identify aspects considered by them as 

positive and negative and the impacts in their lives today. For this purpose, it was used 

life history of four young adults who lived through this experience during their 

childhood or adolescence, that means, retrospective memories of this stage. This study 

reveals that children can cope with this transition without suffering many impacts on 

their development. On the other hand, teenagers may face more difficulties, once they 

experience a transition of their own stage in the life cycle and also have to deal with 

another wave of transformations generated by “expatriation”. We conclude that the 

family, school and new bonds built in the host country were determining factors for 

success or failure of the acculturation process. In general, all these experiences were 

satisfactory and generated benefits for the current life of these individuals. The results 

may support mentoring programs and family preparedness. 

 

Keywords: expatriation, family, child development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 
 

Sumário 
 

 

 

Introdução ..................................................................................................................................... 2 

1 - Multiculturalismo e Designação Internacional ........................................................................ 6 

1.1 Família e Designação Internacional ..................................................................................... 10 

2. A criança e o adolescente em desenvolvimento ...................................................................... 18 

3 - Objetivo e Método .................................................................................................................. 35 

4. Resultados e Discussões .......................................................................................................... 37 

4.1 As biografias ......................................................................................................................... 38 

4.2 O que os casos nos ensinam – Discussão Geral ................................................................... 84 

Considerações Finais .................................................................................................................. 90 

Bibliografia .................................................................................................................................. 94 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Introdução 

 

O conjunto de alterações na ordem política, econômica, social e cultural ocorrido 

nas últimas décadas formou uma espécie de rede integrada mundial, conhecida como 

globalização. As alterações no mercado econômico, a ampliação nas relações e 

atividades sociais contribuíram para a facilidade de acesso a países e culturas diferentes. 

Em função da difusão das fronteiras, das rápidas alterações tecnológicas e da acentuada 

exigência e competitividade, o mercado internacional tornou-se fonte de investimento 

para as grandes empresas. No cenário globalizado, destaca-se a necessidade de o 

executivo desenvolver-se globalmente, o que significa aprimorar suas habilidades de 

interação e adaptação a diferentes culturas (Tanure, 2005). Para Magalhães (2008), o 

profissional do século XXI deve estar preparado para desempenhar funções em 

diferentes culturas, porém, a preparação para isso é complexa e exige dele uma abertura 

intelectual e comportamental.  

O processo segundo o qual o indivíduo é deslocado de um país para o outro, por 

um tempo determinado ou não, é denominado, segundo Freitas (2000), expatriação. 

Bueno (2004) considera que a expatriação já se inicia durante o período de recrutamento 

e seleção de candidatos a vagas no exterior, e inclui, posteriormente, as questões 

relacionadas à inserção e adaptação deste indivíduo na organização, a negociação de 

benefícios, trâmites legais, alojamento, preparação cultural e de idioma. Autores como 

Freitas (2000) ressaltam a complexidade e o alto custo deste processo, uma vez que não 

é de forma repentina que se aprende um novo código cultural e se constrói uma nova 

forma de viver. A expatriação exige do executivo mais do que competências técnicas. O 

simples fato de ter um bom desempenho em seu país não o capacita a desenvolver uma 

atividade com o mesmo nível de eficácia em outro.  

A expatriação é uma experiência profunda e que mobiliza uma série de energias 

emocionais, colocando o expatriado cara a cara com várias dificuldades. A empresa se 

torna o único vinculo do executivo no país hospedeiro, por isso reivindica-se dela o 

suporte aos seus familiares, já que aí reside a maior fonte de problemas tanto para o 

profissional quanto para a empresa (Freitas, 2000). 

Segundo alguns teóricos (Kato et al, 2005; Freitas, 2000; Cardoso, 2008), o 

ajustamento cultural do executivo e de sua família é tão importante que poderá 
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determinar o sucesso ou o fracasso da missão, uma vez que a família é considerada o 

ponto de equilíbrio para o bom desempenho do profissional.  

Para Bueno (2004), um investimento tão oneroso só será compensatório se os 

objetivos iniciais do projeto forem alcançados. Para isso, a empresa precisa investir em 

um bom trabalho preparatório para expatriação, oferecer suporte no período de 

ajustamento cultural e desenvolver uma boa política de repatriação. Em caso contrário, 

esse processo poder-lhe-á gerar danos assim como ao executivo e sua família.  

O fracasso do projeto de expatriação poderá abalar a imagem da empresa no 

novo mercado e implicará em altos custos financeiros. Além disso, a imagem do 

executivo também poderá decair diante da empresa, colegas de trabalho e, até mesmo, 

diante de sua própria família. Portanto, investir em estudos e práticas que possam 

consolidar a transição de profissionais para outros países é essencial para a triangulação 

formada por família – executivo – empresa.  

Contudo, mesmo com estudos mostrando a necessidade de uma política de 

treinamento e programas adequados à expatriação, nota-se que métodos simplistas e 

rígidos ainda são adotados, ao selecionar - se um executivo para a missão de 

expatriação. A ênfase se dá sobre os aspectos técnicos e pouco é analisado e trabalhado 

acerca da capacidade adaptativa do indivíduo e de sua família (Kato et al, 2005).  

Em estudo realizado sobre o ajustamento intercultural Cardoso (2008) 

identificou que as principais dificuldades encontradas pelos expatriados são problemas 

de adaptação a nova cultura, sentimentos de isolamento e problemas familiares. Já 

Magalhães (2008) realizou uma pesquisa com a finalidade de elucidar as questões 

relativas à expatriação, bem como, vislumbrar os aspectos do fenômeno da 

transnacionalidade ao qual o executivo e suas famílias estão sujeitos. Para isso, realizou 

entrevistas e questionários com executivos e suas famílias, assim como, com 

profissionais que atuam no setor de expatriações de várias organizações. Nesta pesquisa, 

alguns dados relacionados aos obstáculos de adaptação dos expatriados chamam a 

atenção:  

 43,5 % das empresas apontaram com maior ênfase os problemas de 

ordem familiar;  

 34,8 % das empresas participantes apontaram o conflito com o cônjuge.  

Em estudo realizado nos Estados Unidos, Black e Gregersen (1999) citado por 

Cardoso (2008) concluiu que de 10 a 20% dos expatriados retornaram antes do período 

previsto devido a dificuldades de adaptação e insatisfação com o trabalho. Para Freitas 
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(2000), as nuances culturais são determinantes para o sucesso deste processo. Por outro 

lado, o retorno do expatriado é um período difícil e normalmente negligenciado pelas 

empresas.  

Magalhães (2008) destaca que o fato de a missão no exterior ter chegado ao fim 

não significa que o processo de expatriação tenha acabado. Esse despreparo da 

organização no planejamento do retorno faz com que a empresa deixe de aproveitar a 

expertise adquirida pelo profissional nesta missão. Do ponto de vista pessoal, os 

indivíduos que retornam da expatriação passam também por um processo de 

readaptação, pois no retorno, o expatriado poderá encontrar uma nova realidade social e 

econômica, e ainda poderá também ter uma percepção diferente de tudo, em função do 

que foi vivido e apreendido com essa nova experiência.  

Embora haja um alto custo indicado pela empresa, executivo e família, são raras 

as pesquisas que se dedicaram estudar o tema expatriação e a repatriação dos executivos 

e seus familiares. É muito incipiente o número de estudos que se preocupam com a 

família como um todo, é ainda mais preocupante a inexistência de estudos que se 

dedicam a compreender a vivência das crianças e adolescentes nesta circunstância. Os 

filhos dos expatriados são praticamente ignorados diante do olhar acadêmico.  

No Brasil, identifiquei apenas um estudo que se interessou em compreender a 

vivência dos filhos de expatriados e mesmo assim, não foi possível tê-los como 

participantes. Freitas (2000) desenvolveu um estudo com franceses que trabalham e 

residem no Brasil, com objetivo de reduzir a lacuna existente sobre o modo de como 

vivem os que vêm trabalhar em nosso país e de que forma a cultura brasileira interfere 

em suas vidas. Por acreditar que a expatriação ao exceder o período de dois anos é 

fortemente influenciada pela adaptação da família, a autora decidiu investigar os três 

principais públicos: expatriado, esposa e filhos. No entanto, não foi possível ter acesso 

aos filhos dos executivos. De uma forma ou de outra, eles foram “blindados” pelos seus 

pais que não permitiram as suas participações nas entrevistas. Com a finalidade de 

compreender a vivência das crianças, foi entrevistado o diretor de uma escola onde 

estuda a grande maioria dos filhos de expatriados franceses. 

Essa pesquisa alertou-me quanto à dificuldade de acessar o universo infantil, 

porém, acentuou ainda mais minha compreensão da necessidade de desenvolver 

pesquisas nesta área. Assim, defini como objetivo de meu trabalho compreender a 

experiência dos filhos em acompanhar os pais em designações internacionais: como foi 

a vivência em outro país, em uma cultura diferente, com outro idioma, em novas 
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escolas, o convívio com outras pessoas e qual o impacto disso em suas vidas nos dias 

atuais. Visando a contornar a dificuldade de acesso aos filhos, optei por trabalhar com 

adultos jovens que tenham vivido esta situação durante a sua infância e/ou adolescência, 

o que significa tratar com informações retrospectivas, e muitas das vezes já elaboradas, 

mas que permitiram uma primeira abordagem ao tema e a sua problematização.  

Com base nas pesquisas apresentadas acima, é possível perceber a importância 

da família tanto no processo de adaptação quanto no sucesso profissional do executivo. 

Ela pode se tornar grande aliada da empresa na luta por bons resultados. Portanto, 

dedicar-se ao estudo com os familiares de expatriados não favorecerá apenas a eles, mas 

também poderá gerar benefícios à empresa. 

Finalmente, meu objetivo foi através da pesquisa qualitativa compreender os 

significados desta vivência, a fim de reduzir a lacuna existente entre o processo de 

expatriação e o cuidado com o bem-estar dos familiares, em especial dos filhos.   

Para isso, apresento uma discussão sobre o multiculturalismo e ajustamento 

cultural presente em situações de designações internacionais e depois, abordo o tema 

família e expatriação.  

No segundo capítulo discuto a perspectiva ecológica do desenvolvimento, 

discorrendo sobre a vida da criança e/ou adolescente em seus diferentes contextos.  

No terceiro, apresento o problema e o método de pesquisa. A seguir analiso e 

discuto os resultados encontrados e apresento as considerações finais.  

Com o presente estudo pretendo colaborar para que novas práticas se instalem na 

seleção e preparação das famílias que iniciarão a viagem de expatriação.   
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1 - Multiculturalismo e Designação Internacional 

   

 

A difusão das empresas multinacionais, a internacionalização do mercado e das 

atividades econômicas conduzem a um novo desenho da realidade social. Apesar de 

falarmos constantemente sobre a integração econômica, cultural e da ampliação dos 

meios de comunicação e de todos os ganhos que esse processo nos traz, 

paradoxalmente, convivemos também com um isolamento dos indivíduos e com perdas 

e dificuldades oriundas do processo de globalização.  

Neste capítulo, pretendo discutir os desafios implícitos no processo de 

expatriação, considerando que as nuances culturais são desafiadoras para aqueles que 

vivem em outro país e determinantes para seu bem-estar. Indivíduos com experiências 

globais convivem intensamente com as diferenças culturais, com diferentes valores, 

idiomas e ritmos de vida, portanto, para compreendermos esta vivência torna-se 

fundamental pensarmos nos conceitos de ajustamento intercultural, aculturação e 

choque cultural. 

A habilidade que o indivíduo tem de se adaptar eficientemente a um ambiente 

cultural diferente, de forma a se sentir confortável como se estivesse no ambiente 

cultural de origem é definida por Magalhães (2008) como ajustamento intercultural.  

Este pode ser considerado um fenômeno multifacetado, uma vez que não diz 

respeito apenas à adaptação ao ambiente de trabalho (eficiência e eficácia no trabalho), 

mas envolve também o ajustamento psicológico (bem-estar) e sociocultural (integração 

social no país hospedeiro) tanto do executivo quanto de sua família.  

A aculturação, por outro lado, pode ser entendida como um processo por meio 

do qual cada indivíduo pertencente a um grupo com uma bagagem cultural adapta-se à 

cultura de um grupo diferente (TUNG, 1998). Essa aculturação pode ter duas 

dimensões: a primeira está relacionada à preservação de aspectos culturais importantes 

de seu país de origem; já a segunda dimensão é conhecida como parceria atrativa e 

refere-se à atração por valores culturais do grupo hospedeiro.   

O choque cultural é outro conceito importante que permeia essa discussão. Ele é 

considerado o resultado da diferença existente entre a cultura do país de origem e a do 

país de destino, e é visto como um momento de suma importância, pois, se não 

superado, poderá resultar no fracasso do processo de ajustamento intercultural.  
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Para Magalhães (2008), o processo de expatriação é um fator que pode 

desencadear um estresse de aculturação, problemas emocionais, relacionais e sociais, 

podendo até mesmo gerar problemas psicossomáticos. Já Freitas (2000) acredita que o 

contato com uma cultura diferente expõe o sujeito a riscos, à consciência de perdas, 

além de colocá-lo em confronto consigo próprio.   

A palavra cultura vem do latim cultura, cultivar o solo, cuidar.  Trata-se de um 

tema bastante abrangente, pois engloba tudo o que é relativo ao homem e à sociedade. A 

cultura não é herdada geneticamente segundo Homem (2005), mas, sim, aprendida e 

derivada do ambiente social de um indivíduo, condicionando seus modos de interação e 

ação nos vários âmbitos da vida cotidiana. Para este autor, a cultura é uma questão 

bastante ampla, com vários tipos de determinantes, como: a cultura familiar, a cultura 

do bairro, da cidade, da região, do país e da sua religião, sendo que cada uma destas 

facetas irá influenciar o individuo como um todo.   

É crucial para o bom desenvolvimento de uma carreira global que o executivo 

compreenda a cultura na qual irá trabalhar. Freitas (2000), fala sobre as diferenças entre 

o turista e o expatriado em sua relação com a cultura estrangeira.  

 
A diferença entre o turista e o expatriado é que ao primeiro é permitido ser 

apenas um espectador, um voyeur, uma câmera passiva. Ao expatriado é 

exigido o batismo no reino do cotidiano, com suas rotinas, detalhes, 

expectativas e mazelas. Um observa acontecer, o outro não apenas vive o que 

acontece, mas também faz acontecer. Um pode simplesmente fazer as malas e 

ir-se quando o espetáculo não mais lhe atrai, o outro deve enfrentar a 

dificuldade e reacomodar psicologicamente o seu desconforto. (Freitas, 2000, 

p. 25) 

 

Quando falamos sobre vivências internacionais, acredito ser importante 

conhecermos os trabalhos realizados por Tung (1987 1998). Ela foi uma das primeiras 

autoras a desenvolver pesquisas empíricas com executivos e seus estudos enfatizaram 

aspectos fundamentais para o entendimento da nova competição internacional que são: 

identificação, treinamento, remuneração, fatores de sucesso e causas de fracasso dos 

executivos que trabalham fora dos seus países. As pesquisas realizadas por Tung 

abrangeram empresas e executivos europeus, americanos e japoneses. Em 1987, a 

autora identificou as sete maiores dificuldades que levam ao fracasso do executivo que 

vive e trabalha em outro país:  

 Inabilidade de adaptação ao ambiente físico e cultural por parte da esposa 

do expatriado;  
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 Inabilidade de ajustamento ao ambiente físico e cultural por parte do 

expatriado;  

 Imaturidade emocional ou características da personalidade do expatriado;  

 Incapacidade de assumir as responsabilidades assumidas;  

 Limitações de ordem técnica;  

 Desmotivação para trabalhar no exterior;  

 Problemas de ordem familiar;  

Kato et al (2005) destacam a falta de habilidade do expatriado em se adaptar a 

nova cultura social e ao ambiente de negócios como fator que influencia diretamente o 

desempenho e a produtividade dos executivos, assim como seu relacionamento com os 

clientes.   

De fato, dar ênfase ao ajustamento cultural é importante, pois isso poderá 

determinar um retorno precoce.  No entanto, a preocupação com relação ao ajustamento 

cultural não pode se restringir apenas à pessoa do executivo, mas deverá se estender 

também à sua família.  

O ajustamento intercultural da esposa e dos filhos é mais complexo que o do 

executivo expatriado, uma vez que ele passará boa parte do seu dia na empresa, dando 

continuidade a sua vida profissional, mantendo-se em contato com os colegas do país de 

origem e ainda ganhando uma rede de relações que lhe oferece suporte. Em casa, o 

expatriado conta com o apoio da esposa e filhos que mantêm aspectos de sua cultura de 

origem. O mesmo não poderá ser dito com relação à esposa e seus filhos, já que não 

existem aspectos de suas vidas em que é dado continuidade (nem na rede pessoal social, 

nem escolar e nem profissional); ao contrário disso, lidam com interrupção de suas 

vidas e da rotina pessoal (Kato et al, 2005). 

Kato et al (2005) apontam momentos no processo de ajustamento cultural e 

apresento brevemente os quatros estágios definidos por esses autores: 

 Estágio „Lua de Mel‟: fase em que a esposa do expatriado e os filhos 

usualmente estão excitados com todas as coisas novas oferecidas no novo país; neste 

estágio, o sentimento é idêntico ao do turista.  

 Estágio do Choque Cultural: é a fase da desilusão, a família começa a se 

sentir desconfortável com a vida diária no novo país. A interação com aspectos da 

cultura local provoca reações de rejeição a nova cultura. Sentimentos de solidão, 

desconforto e desilusão aparecem, podendo causar ansiedade, stress e retorno 
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prematuro. Aqueles que sobrevivem a este estágio, em geral estão aptos a progredirem 

para o estágio do ajustamento. 

 Estágio de Ajustamento: é o período no qual os membros da família do 

expatriado se sentem confortáveis e, gradualmente, aceitam a nova cultura, passando a 

entender melhor o comportamento das pessoas. Sentem-se menos isolados, mais 

familiarizados com os costumes e condições. 

 Estágio do Entusiasmo: os indivíduos passam a gostar da cultura e suas 

rotinas diárias tornam-se fáceis de conduzir. Os aspectos positivos da nova cultura são 

percebidos e nasce um sentimento de pertencer ao local.  

Neste processo de ajustamento cultural, a aculturação é extremamente 

importante para a adaptação do indivíduo a nova sociedade.  Para Tung (1998), existem 

quatro abordagens básicas para a relação entre grupos culturais:  

 Integração: atração pela cultura do outro grupo cultural com preservação 

das normas da própria cultura. 

 Assimilação: atração pela cultura do outro grupo cultural, mas não 

preservando as normas da própria cultura. 

 Separação / segregação: preservação das normas da própria cultura com 

rejeição da cultura do outro grupo. 

 Marginalização: não preservação das normas da própria cultura e rejeição 

da cultura do outro grupo 

Tung (1998) cita várias formas diferentes de se relacionar com outra cultura, 

inclusive aquelas que não preservam aspectos da cultura de origem, no entanto para 

Freitas (p.42, 2000) “não podemos nos livrar definitivamente de nossos traços culturais, 

para afirmá-los ou para negá-los, pois eles sempre serão parte de nossa sombra e da 

nossa alma, eles dormem conosco sem nos pedir licença”.  

Enfim, a nossa história é construída dentro de um contexto culturalmente vivido, 

ou seja, a cultura é parte significativa da construção da nossa história e uma experiência 

em outro país certamente trará novas formas de viver, de ver e enfrentar a vida.  
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1.1 Família e Designação Internacional 

 

Em um mundo sem fronteiras, as pessoas não se limitam a se deslocarem apenas 

para a cidade vizinha ou para a metrópole mais próxima, agora o acesso é o mundo. São 

outros países, outras línguas e novas culturas. A globalização está marcando uma grande 

transformação nos tempos atuais, o que acarreta ganhos e perdas. Por isso, coexistem 

opiniões diversas sobre um mesmo fenômeno: a globalização.  

Neste item, o intuito é discutir um aspecto deste fenômeno: a família inserida 

neste contexto. Trata-se das famílias que tiveram experiências internacionais ao longo 

de sua existência. Ou seja, a família globalizada.    

Quando passa por uma designação internacional, ela precisa lidar com vários 

tipos de mudanças e sentimentos ambivalentes. Segundo Borba (2008), pesquisadora 

brasileira que realizou uma pesquisa com a finalidade de investigar a experiência 

psicológica de mulheres que realizaram imigrações temporárias devido à transferência 

dos maridos que trabalham em empresas multinacionais, esta vivência traz emoções 

contraditórias como tristeza e alegria, perdas e restituições, ausência e presença. 

Segundo a autora, a desconstrução da rede social se traduz em uma sobrecarga para a 

relação conjugal, pois além de lidar com as próprias perdas, é exigido que o cônjuge 

realize papéis provenientes de outras relações perdidas pelo companheiro, somado ao 

fato de que a adaptação a um novo país demanda um esforço individual importante, em 

um momento em que tais perdas precisam ser elaboradas. Ou seja, existe um 

movimento de elaboração interna coexistindo com um movimento de adaptação e busca 

do mundo externo.  

Borba (2008), conclui o seu trabalho dizendo que o casal que vive esse período 

com muitos conflitos pode ficar pouco disponível enquanto apoio para seus filhos que 

também perderam uma rede social crucial para o seu desenvolvimento. 

Outra importante pesquisa foi realizada em nosso país por Souza (2009), com a 

finalidade de estudar designações internacionais, bem sucedidas, de casais brasileiros, 

sem filhos, e assim identificar os possíveis conflitos vivenciados pelas esposas a 

reboque, assim como as formas positivas de enfrentamento. Nos casos investigados, a 

fonte de motivação para enfrentar este desafio foi concebida no sentido atribuído à 

expatriação, sendo que esta missão foi compreendida pelo casal como uma oportunidade 

de crescimento profissional para o executivo, mas que traria grandes benefícios para 
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história futura do casal e família. Alguns recursos foram identificados como sendo 

importantes para a vivência deste processo:  

 importância dos recursos pessoais (flexibilidade, mente aberta, empatia 

cultural, estabilidade emocional, iniciativa e autoeficácia); 

 noção clara de si mesmo; 

 recursos conjugais; 

 oportunidades de descanso e viagens para outros lugares; 

 construção de nova rede social  

Enquanto que as dificuldades levantadas por este estudo giram em torno de:  

 choque cultural; 

 moradia e deslocamento; 

 diferenças na alimentação e higiene; 

 clima;  

 idioma;  

 ajustamento social;  

Em casos como estes, o expatriado deixa para trás a sua história de família, 

amigos, hobbies e interesses. A esfera de sua vida pessoal reduz e, concomitantemente, 

a esfera profissional se amplia (Freitas, 2000).  

 

“Nos primeiros meses, não é incomum o executivo dedicar-se de corpo e 

alma à empresa, trabalhando 12 ou 14 horas por dia, numa tentativa ansiosa 

de tudo compreender para exercer algum tipo de controle. Se ele tem esposa e 

filhos, esta ausência não poderia ser mais inoportuna, pois estes estão tão ou 

mais perdidos que ele, uma vez que não têm praticamente nenhum contato 

externo” (Freitas, p. 33, 2000). 

 

Em situações como esta, a família é vista como fator equilibrante para o sucesso 

do executivo. Enviar a família com o executivo se tornou importante não apenas para 

auxiliar na adaptação dele, mas fundamentalmente para obter sucesso na missão para 

qual foi designado. Ou seja, é transferido para ela o impacto maior do choque cultural, 

pois precisa servir de apoio para o executivo expatriado em um momento que está 

lidando com o rompimento de outras relações, mudanças profundas em sua rotina e 

buscando se ajustar a uma nova cultura.  

Para Develioglu (2010) a administração dos conflitos nascidos pelo exercício da 

dupla-demanda entre os papéis familiares e profissionais é um dos desafios para as 

famílias expatriadas. Os problemas surgem quando: 
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 torna-se difícil cumprir os requisitos de um papel quando há exigência de 

dedicação de tempo a outro papel;  

 a tensão provocada pelo cumprimento de um papel provoca dificuldades 

em preencher os requisitos do outro;  

 comportamentos necessários à execução do papel de executivo podem 

prejudicar o cumprimento das necessidades do seu papel de esposo e pai ou o contrário. 

É importante ressaltar que podemos observar esses mesmos desafios em casais 

de dupla-carreira. Famílias nas quais ambos os pais se dedicam intensamente a suas 

carreiras enfrentam dificuldades semelhantes e necessitam de ampla rede de apoio 

social.  

Em pesquisa realizada com quatro famílias de dupla-carreira em Porto Alegre 

(Reichert et al, 2007) detectou-se que todas famílias investigadas possuem, em sua rede 

de apoio, alguma avó, que seja solicitada a auxiliar em situações de emergência, 

contudo raramente acionada. No entanto, o recurso da empregada doméstica mostrou-se 

amplamente necessário e valioso.  Assim, podemos pensar que o que seria especifico da 

experiência de uma família expatriada é exatamente a dificuldade de construir uma rede 

de apoio ampla em um país desconhecido, assim como as diferenças culturais que 

muitas vezes impedem o casal de contar com o apoio de serviços domésticos. Além 

disso, a família expatriada agrega outra transição importante que é o lidar com a própria 

designação internacional e todos os processos adaptativos inerentes a ela.   

Develioglu (2010) salienta que, apesar de ser vista como um fator de equilíbrio, 

se não houver harmonia entre a demanda familiar e a profissional, esse desajuste pode 

se tornar um fator estressor importante.  

Embora, entenda-se que os papéis familiares possam reduzir os efeitos do 

estresse, por outro lado essas mesmas funções podem também ser fonte de estresse para 

os expatriados. Develioglu (2010) acredita que as famílias expatriadas provavelmente 

enfrentarão um conflito work-family, pois os gerentes expatriados precisam passar 

muito tempo aprendendo novas funções em seus novos postos de trabalho, se adaptando 

ao novo ambiente empresarial e as novas interações sociais. Com isso, terão menos 

tempo para passar com as suas famílias.  

Para este autor, o pouco apoio social vivido pela família expatriada é outro fator 

significativo que poderá favorecer o aumento do estresse. Considerando-se que o apoio 

social poderia moderar os efeitos negativos do estresse e, como resultado secundário, 
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promover melhores resultados aos indivíduos, a falta de interação social e de relações 

familiares, possivelmente, gerará estresse em seus cônjuges e consequentemente, afetará 

o desempenho destes gestores (Develioglu, 2010). 

Neste ponto, acredito que há semelhanças entre aquilo que Sluzki (1998) atenta 

ao falar sobre a grande ruptura do nicho social e individual ocorrida nas eras industrial e 

pós-industrial com as transferências e migrações entre países.  

Falar sobre rede social e sobre a sua importância enquanto fator intrínseco na 

nossa identidade faz sentido, uma vez que a mudança de país provoca uma ruptura ou 

um distanciamento das redes sociais. A rede social é parte crucial de nossa identidade, é 

o resultado do conjunto de seres com quem interagimos de maneira regular, com quem 

conversamos, com quem trocamos sinais que nos corporificam e nos tornam reais. Essa 

experiência constitui a nossa identidade, que se constrói e reconstrói constantemente no 

curso de nossas vidas, de acordo com a nossa interação com o outro.  

Segundo Sluzki (1998), muitas funções realizadas por membros da rede 

ampliada (familiares e amigos) deixam de ser preenchidas em casos de migrações, o que 

provoca um sentimento de vazio e aumenta a expectativa de que um membro da família 

as preencha, independentemente do fato de que nunca as fizera antes. Na incapacidade 

de satisfazer todas as necessidades do outro há o aumento de queixas e ressentimentos. 

A dedicação para satisfazer as necessidades das crianças funciona, muitas vezes, como 

uma espécie de cortina de fumaça para esconder as necessidades dos próprios adultos 

que, ao mesmo tempo, concentram-se nas necessidades de sobrevivência diária, 

podendo não perceber as dores e dificuldades de seus filhos.  

A socialização permite ao indivíduo se tornar membro de uma sociedade e é 

papel dos pais proporcionarem aos filhos condições de socialização, ao oferecer-lhes 

cuidado, proteção e educação que garantam a satisfação de suas necessidades 

emocionais. Deste modo, é importante que esta família consiga superar as dificuldades 

surgidas pela falta de apoio social, somadas a alta demanda profissional vivida pelo 

executivo, para que os pais possam oferecer o suporte necessário aos filhos que também 

vivenciaram um afastamento de sua rede social pessoal.  

Falicov (2001) levanta uma discussão importante para a compreensão da 

diferença entre a vivência dos membros de uma família e sua capacidade de 

enfrentamento e superação das dificuldades. Ela reflete sobre o processo de decisão 

democrática do imigrante. E segundo esta autora, muitas vezes há diferença entre a 

imigração de iniciativa voluntária e aquela que foi persuadida pelos argumentos do 
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outro. Os indivíduos que não se convenceram, mas que acompanham suas famílias em 

missões internacionais, geralmente têm mais dificuldades de adaptação do que aqueles 

que optaram ativamente pela imigração. E, normalmente, são encontrados com mais 

frequência na clínica, com sintomas de depressão, ansiedade ou somatização. 

Souza (2009) também identificou que a concordância com a designação 

internacional de seu cônjuge era um fator de proteção contra o estresse vivido em 

relação às diferenças culturais e ruptura do projeto de vida.   

Segundo as duas autoras antes citadas, a decisão voluntária dos membros da 

família pode contribuir fortemente para a superação dos desafios que surgirão. Em visto 

disso, é relevante refletirmos acerca de quanto os filhos participam ou não da tomada de 

decisão de uma expatriação e o que isto pode lhes acarretar. Os pais, ao decidirem, 

muitas vezes definem um projeto conjugal que abraça a decisão de se expatriarem, no 

entanto nem sempre o filho tem condições de participar desta decisão e refletir sobre 

seus ganhos e perdas. Em casos de filhos adolescentes essa tomada de decisão pode ser 

ainda mais difícil, já que estão inseridos em sua rede social, com relacionamentos 

amorosos e poderão não desejar acompanhar os pais nessa missão.  

É importante pensar nestas questões, uma vez que, se a família é compreendida 

como um sistema integrado no qual o comportamento de cada um afeta e é afetado pelo 

dos outros, as dificuldades de um membro da família que partiu, por imposição, poderão 

se refletir nos outros. 

Em concordância com este olhar, Caligiuri et al (1998) acredita que em situações 

de designação internacional, as pressões dentro do âmbito familiar - como um desajuste 

da criança em sua nova escola - ou fora dele, como insatisfação com relação às 

condições de vida ou dificuldade  para a obtenção de determinados alimentos, podem 

afetar o equilíbrio desta família. Para estes autores, a adaptação transcultural dos 

membros irá afetar diretamente a adaptação da família como um todo.   

Develioglu (2010) acredita que uma das grandes barreiras enfrentadas pelos 

expatriados está relacionada à adaptabilidade dos filhos, principalmente ao que diz 

respeito a sua educação no outro país. Embora ainda seja pequeno o número de estudos 

que se preocupam com a família em uma designação internacional, é ainda mais 

limitante o fato de que enfatizam principalmente a vivência das esposas (Kato et al, 

2005; Borba; 2008; Souza, 2009; Caligiuri et al,1998; Develioglu, 2010).  

A adaptação dos filhos é um aspecto praticamente ignorado pelas pesquisas. 

Para Develioglu (2010), o papel deles precisa ser observado. Esta autora cita artigo em 
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uma revista turca (Kariyer Dünyası, Aralık 1997), na qual expatriados turcos acreditam 

que filhos menores têm menos problema de ajustamento, uma vez que, para eles, as 

crianças conseguem se adaptar facilmente ao novo ambiente e sendo mais provável que 

os expatriados com filhos maiores estejam menos dispostos a aceitar cargos no exterior.  

Precisamos considerar as diferenças desenvolvimentais entre uma família 

expatriada com filhos pequenos e uma família expatriada com filhos adolescentes para 

compreender caracteristicas e desafios de cada fase. Para compreendermos tais 

diferenças utilizei como base a teoria sobre o ciclo vital da família desenvolvida por 

Cerveny e Berthoud (2002, p.21). Para estas autoras, “o ciclo vital familiar é um 

conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (idade dos pais, dos filhos, 

tempo de união de um casal entre outros) pelos quais as famílias passam”, durante o 

desenvolvimento da vida famíliar. 

A proposta de compreensão do ciclo vital desenvolvido por elas é dividida em 

quatro fases: fase de aquisição, fase adolescente, fase madura e fase última. Para os 

objetivos deste trabalho é relevante pensarmos na família com filhos pequenos e na 

família com filhos adolescentes. Assim, apresentarei, brevemente, as diferenças da fase 

de aquisição e fase adolescente.  

A fase de aquisição é a primeira fase do ciclo vital da família e engloba o 

nascimento da família, marcado pela união conjugal, o nascimento dos filhos e as fases 

iniciais da vida familiar. A principal tarefa nesta fase é a aquisição de novas formas de 

se relacionar, as negociações de valores e regras de relacionamento, a definição de 

novos papéis, construindo um novo modelo de família que desejam constituir.  

O que nos interessa pensar neste momento é a organização da família com os 

filhos pequenos. Viver com filhos pequenos é um periodo desafiador para os pais, uma 

vez que o núcleo familiar deverá se reorganizar a cada nova fase do desenvolvimento 

dos filhos, para atender as novas demandas que surgem.  

 

Funções e papeis são reformulados, re-negociados e transformados ao longo 

dos anos, enquanto a família vivencia esta fase do ciclo vital. Ao lado das 

preocupações com aquisições materiais para suprir as novas necessidades da 

família que aumenta, os casais vivem também preocupações com suas 

carreiras profissionais e os dilemas da educação dos filhos. (CERVENY & 

BERTHOUD, 2002, p. 55)  

 

Portanto, consideramos que essa fase, em uma família expatriada, é vivenciada 

com estes desafios somados ao fato de que já estão passando concomitantemente por 
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outro período de transformação e reorganização de papéis e projetos de vida. Os dilemas 

da educação dos filhos podem ser discutidos mais intensamente nestes casos, pois a 

mudança de país representa uma ampla modificação do curriculo escolar, novo idioma, 

além de alterações nas relações e nos ritmos de vida.  

Já a família na fase adolescente caracteriza-se pela profunda transformação de 

todos os membros da família, uma crise evolutiva gera uma forte necessidade de 

mudança e readaptações gerais. Cerveny e Berthoud (2002) chamam esta fase como 

“alinhamento das crises evolutivas” também vivenciadas pelos pais que vivem a 

transição da meia idade. Ou seja, a família adolesce já que tanto os filhos quanto os pais 

vivenciam um período de transição entre fases da vida. Todo o sistema familiar se volta 

para as crises desenvolvimentais de seus membros, provocando desequilibrio e 

desorganizações nos padrões de vida construidos até esta fase e gerando novas 

necessidades de ajustes.  

Nesta etapa, há também o desafio para conciliar a vida profissional dos pais. 

Conciliar os problemas vividos no âmbito profissional com as dificuldades que surgem 

no núcleo familiar passa a ser uma necessidade desafiadora que, quando não é superada, 

provoca um grande nível de estresse e desconforto.  

O sentimento mais intenso na família adolescente é o de que a família mudou. 

Quando os filhos ainda são pequenos, na fase de aquisição, o ritmo de vida é quase todo 

organizado pelos pais, a família parece mais integrada. Com os filhos adolescentes, 

parece segmentada, pois todos os membros apresentam demandas próprias que precisam 

ser incorporadas pelo sistema (Cerveny e Berthoud, 2002). 

 

A rotina da casa não é a mesma, com filhos e pais assumindo inúmeros 

compromissos, muitas vezes incompativeis entre si. Aliado a este fator, 

também há o natural afastamento dos filhos das atividades de lazer dos pais, 

visto que optam por um lazer compartilhado com amigos. Assim, desde os 

aspectos mais rotineiros da vida familiar, tudo precisa ser reorganizado e re-

negociado, e essa é uma mudança dificil e muitas vezes conflituosa para o 

sistema realizar. (CERVENY & BERTHOUD, 2002, p. 81) 

 

A família está em constante processo evoulutivo em todas as fases do seu ciclo 

vital, em cada nova etapa de nossa vida novos desafios irão surgir, o que se modifica 

são as tarefas reorganizadoras do sistema. Na fase adolescente isso não é diferente.  
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Pensamos que, em uma família expatriada não encontramos apenas uma 

mudança na rotina da casa, pois a própria casa mudou, os vizinhos já não são mais os 

mesmos, o bairro é diferente, o país é diferente e a lingua que se comunica também é 

diferente. 

 Um dos pontos centrais da adolescência é o processo de distanciamento das 

atividades com os pais por uma aproximação de atividades com os amigos. No entanto, 

na vida do adolescente que acompanha o pai em uma designação internacional a sua 

rede de amigos precisa ser renovada, os amigos já não estão mais fisicamente presentes 

em seu dia-a-dia e suas atividades sociais precisam mudar.  

Concluindo, podemos pensar que a família expatriada passa por um processo de 

mudança, reorganização e adaptações em função da designação internacional, além de 

conviver com transformações próprias do seu ciclo vital, em função das mudanças 

evolutivas tanto da vida dos filhos quanto da vida dos pais.  

Caligiuri et al (1998) cita estudos (Gaylord, 1979; Stuart, 1992; Brett, 1982) que 

analisam os efeitos da transferência nos filhos. Segundo estes estudos, os adolescentes 

podem ter mais questionamentos e incertezas com relação às questões sociais e podem 

experimentar uma sensação de falta de controle sobre suas vidas. Além disso, podem 

sofrer com a incapacidade de fazer novos amigos, com a falta de velhos amigos e com a 

dificuldade de se adaptar a nova escola.     

Tais estudos foram realizados entre a década de 70 e inicio da de 90, sabe-se que 

houve muitas mudanças a partir daí, portanto reforça-se ainda mais a necessidade de 

estudos voltados para a vivência de crianças e adolescentes.  
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2. A criança e o adolescente em desenvolvimento 

 

Para compreender como se dá o desenvolvimento da criança e do adolescente 

utilizei como fundamento o modelo proposto por Bronfenbrenner (1996), que através de 

seu olhar amplo e complexo sobre o desenvolvimento humano nos permite compreender 

a importância de aspectos mais contemporâneos sustentados pela teoria do apego, como 

as relações maritais, competência social e relações entre pares.  

 A abordagem proposta por Bronfenbrenner surgiu no final da década de 70 e 

expôs ao mundo cientifico importantes premissas sobre o estudo do desenvolvimento 

humano acreditando, como concepção principal que, para se conhecer um indivíduo 

primeiramente se faz necessário observar os seus comportamentos em ambientes 

naturais, durante a interação com adultos conhecidos. Esta perspectiva teórica é 

conhecida como: Ecologia do Desenvolvimento Humano.  

A Ecologia do Desenvolvimento Humano se dedica à compreensão do 

desenvolvimento do individuo, dando maior ênfase não só à interação da pessoa em 

desenvolvimento com outras pessoas, mas também com objetos e símbolos. A 

consideração da bidirecionalidade nos ajuda a compreender a interação com relação à 

pessoa e ao ambiente em que ela atua, uma vez que o individuo influencia os próprios 

ambientes onde se encontra quando inicia uma atividade nova e, logo é influenciado, ao 

mesmo tempo, pelos que estão ao seu redor. (BRONFENBRENNER & MORRIS, 

1998). 

Haddad (1997) destaca três aspectos importantes para se compreender o modelo 

proposto por Bronfenbrenner. O primeiro refere-se à concepção da pessoa em 

desenvolvimento como “entidade em crescimento, dinâmica, que penetra 

progressivamente no meio em que reside e o reestrutura” (Haddad, p. 28). Para esta 

autora, é importante entender também que o organismo humano é compreendido como 

um sistema integrado, cujos processos psicológicos (cognitivo, afetivo, emocional, 

motivacional e social) operam em integração coordenada. E, por último, a autora 

destaca que o ambiente que favorece e influencia o desenvolvimento humano não se 

refere apenas a um ambiente único e direto, mas sim a interconexões entre os ambientes, 

e a influência de outros ambientes externos e mais amplos.  
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Em meados da década de 90, Bronfenbrenner fez importantes reformulações em 

sua abordagem, introduzindo novos conceitos-chaves, aos quais denominou de modelo 

PPCT do desenvolvimento. Este modelo envolve quatro definições fundamentais para a 

compreensão do desenvolvimento humano: Processo, Pessoa, Contexto e Tempo. 

 

Processos Proximais 

Os “processos proximais” são entendidos como “formas particulares de 

interação entre organismo e ambiente, que operam ao longo do tempo e compreendem 

os primeiros mecanismos que produzem o desenvolvimento humano”. (Bronfenbrenner 

& Morris, 1998, p. 994) 

Diniz e Koller (2010)¸ descrevem “processos proximais” como aquelas 

interações recíprocas nas quais o organismo humano e as pessoas /objetos do ambiente 

imediato são partes ativas de um processo interacional que se estimulam mutuamente e 

cuja interação vai se tornando progressivamente mais complexa ao longo do ciclo vital. 

As autoras citadas ainda reforçam a importância da reciprocidade nas relações 

interpessoais para que haja efetividade nos processos proximais e consequente 

promoção do desenvolvimento.  

 
“O desenvolvimento da criança acontece através de processos de interação 

cada vez mais complexa entre uma criança ativa e as pessoas, objetos e 

símbolos no seu ambiente imediato. Para ser eficaz a interação deve ocorrer 

numa base regular durante largos períodos de tempo.” (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998, p. 996) 

 

Ou seja, para que desenvolvimento humano ocorra, a interação entre pessoas, 

entre individuo-ambiente, entre individuo-símbolos é fundamental, ressaltando que a 

interação proposta pelo olhar bioecológico terá sempre um caráter de influências mútuo.  

 

Pessoa  

Os fatores biológicos, genéticos e as características pessoais também foram 

reconhecidos por Brofenbrenner & Morris (1998) como sendo relevantes no 

desenvolvimento. São fatores que estarão presentes em qualquer situação social a que o 

individuo presencie. O autor classificou essas características em três tipos: 

características de demanda (aquelas que agem como um estímulo imediato, como: 

idade, gênero, aparência física, cor de pele); características de recurso (recursos 
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cognitivos, emocionais e sociais, tais como: experiências vivenciadas, nível de 

inteligência, boa moradia, cuidado parental); características de força (relacionadas às 

questões de temperamento, motivação e persistência). 

Transmite a concepção da pessoa como participante direta no seu processo de 

desenvolvimento, uma vez que até mesmo um comportamento passivo, característico 

em pessoas com baixa persistência, poderá influenciar o rumo do desenvolvimento do 

individuo.  

 

Contexto  

O ambiente ou contexto, de acordo com este olhar, é concebido como uma série 

de estruturas encaixadas, uma dentro da outra, apresenta três níveis: o mais interno diz 

respeito ao ambiente imediato contendo a pessoa em desenvolvimento e pode ser, por 

exemplo, a casa ou sala de aula. O segundo nível já se torna um pouco mais complexo, 

já que demanda que se observe tanto os ambientes simples como também as relações 

entre os ambientes. E, por último, o terceiro, ambiente ecológico, nos leva a pensar 

sobre influências que os eventos ocorridos externamente possam exercer sobre o 

desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1996).  

Assim, o ambiente ecológico abrange desde a situação imediata até situações das 

quais o individuo não participa diretamente, mas que podem ser importantes para o seu 

desenvolvimento. Essas estruturas são definidas em termos mais abstratos, como: 

microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema. 

O microssistema refere-se ao complexo de inter-relações dentro do ambiente 

imediato. O mesossistema está relacionado aos vínculos entre os ambientes de que a 

pessoa participa diretamente enquanto que o exossistema está relacionado aos vínculos 

existentes entre aqueles ambientes de que talvez a pessoa nunca participe diretamente, 

no entanto os eventos ocorridos neste ambiente podem afetar o ambiente imediato deste 

individuo. O macrossistema seria o complexo de sistemas encaixados, interconectados, 

considerado como uma manifestação de padrões globais de ideologia e organização das 

instituições sociais comuns a uma determinada cultura ou subcultura. Pode ser 

compreendido como um contexto que engloba qualquer grupo que tenha um sistema de 

valores ou crenças.  
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Mas, para que esses sistemas de crenças interfiram no desenvolvimento do 

individuo antes se faz necessário que ele vivencie essas crenças em pelo menos um dos 

microssistemas.  

Brofenbrenner & Morris (1998) ainda nos atenta para os efeitos do 

cronossistema, que se refere a mudanças que ocorrem por causa de eventos 

sociopolíticos ou econômicos que influenciam intensamente o macrossistema.  

Tudge (2008) faz uma crítica à forma como Bronfenbrenner definiu 

macrossistema. Considera a teoria de Bronfenbrenner uma teoria contextualista, porém 

que apresenta uma limitação dentro do ponto de vista deste paradigma, limitação esta 

determinada pela pouca importância dada ao relativismo cultural presente no 

desenvolvimento humano, porque considerou apenas os valores, crenças e práticas do 

grupo cultural do qual ele fazia parte e não se atentou ao fato de que grupos culturais 

diferentes podem ter noções diferentes sobre um mesmo fato, por exemplo, o que se 

considera competência social pode ser diferente para indivíduos que vivem em 

subculturas e/ou culturas distintas.  

Considerando que o enfoque desta pesquisa está diretamente ligado às mudanças 

culturais, precisamos sim, ponderar a presença do relativismo cultural que muitas vezes 

alterará o sistema de valores e crenças dos povos, podendo gerar inclusive confusão e 

mudanças no sistema de valor e crença do individuo expatriado.  

 

Tempo  

E como não poderia ser diferente, o tempo também tem um papel essencial no 

desenvolvimento humano. Foi classificado através de três características: o microtempo 

(o que ocorre durante uma determinada atividade ou interação); mesotempo (com que 

frequência às atividades e interações ocorrem no ambiente imediato da pessoa em 

desenvolvimento); macrotempo ou o cronossistema (termo já citado anteriormente). O 

macrotempo diz respeito ao fato de que os eventos históricos influenciam de forma 

diferente os indivíduos que têm uma ou outra idade. Portanto, é diferente o significado 

de uma vivência para uma criança, adolescente ou adulto que estão expostos a um 

determinado evento sociopolítico, por exemplo.  

Esse novo modelo, reformulado por Bronfenbrenner & Morris (1998), que inclui 

os conceitos apresentados acima passa a ser chamado de bioecológico e enfatiza as 
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características biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento, considerando que as 

influências são multidirecionais.  

O desenvolvimento humano não acontece no vácuo, mas ele se dá por meio da 

interação entre indivíduos e entre o individuo com o meio e seus símbolos. A 

vinculação é parte importante do desenvolvimento humano, por isso resolvi enfatiza-la 

aqui.  

No modelo ecológico original, Bronfenbrenner (1996) salienta o grande mérito 

das relações entre as pessoas, ressaltando novamente a importância da reciprocidade 

como condição mínima para a formação de díades. A díade contribui para o 

desenvolvimento humano, podendo inclusive favorecer o desenvolvimento de estruturas 

interpessoais maiores. A premissa básica e mais importante na formação de uma díade é 

que, se um dos membros do par passar por um processo de desenvolvimento estará 

contribuindo para a ocorrência do mesmo processo no outro, ou seja, o que um membro 

faz, influencia o outro e vice-versa. 

Deste modo, as pessoas com quem as crianças interagem desempenham 

importante função nos processos proximais. As interações vivenciadas no contexto 

familiar, as práticas educativas promovidas através das interações e brincadeiras podem 

favorecer o desenvolvimento da criança. Assim, podemos pensar também que as 

vivências, que acontecem no ambiente escolar, são propulsoras ou não de um bom 

desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, segundo Diniz e Koller (2010) entende-se que o processo 

proximal para ser um efetivo motor desenvolvimental terá que ter uma base relacional 

de partilha afetiva. “Para que a atividade se prolongue ao longo do tempo, com o 

interesse mútuo dos participantes é necessária à criação de um vínculo que mantenha os 

elementos ligados entre si, com garantia de estabilidade e reciprocidade entre as partes” 

(p. 72). Mas, para que seja efetiva é necessária que relação se modifique e se desenvolva 

de acordo com o desenvolvimento de cada elemento que constitua essa relação. 

 

A forma, o poder, o conteúdo e a direção dos processos proximais são 

variados e produzem desenvolvimentos diversificados, em função das 

características da pessoa, do contexto e da forma como tudo isto é apreendido 

pelo ser em desenvolvimento. Por esse motivo, se considera que a ocorrência 

de acontecimentos passados, quer negativos quer positivos, se tornam como 

contributos para o delineamento do curso de vida (Diniz e Koller, 2010, p. 

72) 
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Para Martins e Szymanski (2004) as características da pessoa em 

desenvolvimento, o contexto em que ela se encontra inserida, as continuidades sociais e 

as mudanças que acontecem com o passar do tempo, além do período histórico durante 

o qual a pessoa vive, poderão influenciar o poder, o conteúdo e a direção que os 

processos proximais possuem para promover o desenvolvimento. 

Bronfenbrenner (1996) alerta que mudanças temporárias na vida do indivíduo, 

como a visita de amigos, a ida ou a chegada dos pais do trabalho, ou mudanças mais 

duradouras como o nascimento de um bebê, podem produzir fortes influências nos 

contextos de desenvolvimento, ocorrendo o que chama de efeito de segunda ordem.  

 Essas mudanças temporárias ou duradouras produzem os efeitos de segunda 

ordem que podem ser observados, por exemplo, na mudança de interação das díades 

formadas. Uma mudança no exossistema poderá interferir em outras estruturas do 

desenvolvimento infantil, ou seja, uma alteração no trabalho do pai poderá gerar 

mudanças nas relações familiares e ainda na relação da criança com a escola. Assim, 

podemos pensar que a criança expatriada vivencia mudanças em todos os contextos 

vividos. A mudança de um país para outro, de uma cultura para outra produz acentuada 

transformação na estrutura dos micro-, meso- e exossistemas e nas interconexões entre 

elas, o que poderá influenciar o desenvolvimento biopsicológico da criança ou 

adolescente.  

Uma mudança de país provocará efeitos de segunda ordem e gerará mudanças 

nas várias formas de interações que a criança possa ter construído até então, como por 

exemplo, na sua interação com vizinhos, amigos, professores, avós, tios, primos e nas 

próprias relações com os pais e irmãos. E ainda precisamos levar em consideração a 

reação das crianças à mudança de ambiente, incluindo clima, violência, ritmo de vida 

entre outros.  

A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais 

importantes na formação do cidadão. Ambas são responsáveis pela transmissão e 

construção do conhecimento culturalmente organizado, de acordo com as expectativas 

de cada ambiente. Ao mudarmos o ambiente cultural, os valores, os princípios morais e 

as expectativas também se modificam e isso influenciará no desenvolvimento do 

individuo, podendo provocar o que Bronfenbrenner denomina transição ecológica.   

Neste contexto, é válido pensarmos também sobre o que salienta Bronfenbrenner 

e Morris (1998) ao falar sobre a importância das interações interpessoais acontecerem 
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em uma base regular durante largos períodos de tempo para que sejam assim eficazes 

para o desenvolvimento humano. 

 Penso que uma criança que acompanha os pais em designações internacionais 

poderá vivenciar, em algumas fases de sua vida, relacionamentos interpessoais que se 

estendam por um período de tempo curto, uma vez que uma missão internacional 

normalmente tem tempo determinado de início e fim e muitas duram, em média, de 2 a 

3 anos. Por isso, acredito que seja importante compreendermos como se estabelecem as 

relações desenvolvidas no ambiente imediato (escola, vizinhos) e como isso se refletirá 

no desenvolvimento da criança, considerando que esta vinculação estará permeada por 

fatores particulares desta vivência, como por exemplo: 

 lidar com os sentimentos provocados pelo distanciamento ou rompimento de 

laços afetivos importantes construídos anteriormente; 

 período de tempo curto para construir novos vínculos; 

 processo de adaptação a uma outra cultura, idioma e valores diferentes que 

permearão essas interações; 

 lidar com possíveis mudanças no ritmo familiar (ausência do pai, 

dificuldades de adaptação da mãe, irmãos). 

 rápido rompimento ou distanciamento das relações construídas em função do 

fim do processo de expatriação;  

Todas essas mudanças poderão ser vividas de forma intensa para quem muda de 

um país para o outro, uma vez que dentro de qualquer cultura ou subcultura, ambientes 

de um determinado tipo – como as casas, as ruas ou os escritórios – tendem a ser muito 

semelhantes, ao passo que entre culturas eles são completamente diferentes.  

Assim, penso que a expatriação pode ser compreendida como uma transição 

ecológica importante, que gerará transformações individuais, uma vez que ocorrem 

mudanças de escola, cultura, linguagem, clima, rotina de vida, de rede social, 

provocando desta maneira novas expectativas e desafios que poderão resultar em uma 

mudança de papel.  

A transição ecológica é definida por Bronfenbrenner (1996), como sendo uma 

função conjunta de mudanças biológicas e circunstâncias alteradas no meio ambiente. 

Ela ocorre sempre que a posição da pessoa no meio ambiente se altera em função de 

uma mudança de papel, no ambiente ou em ambos. A expatriação, dentre outros 
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eventos, envolve atravessar fronteiras do macrossistema e por isso a considero uma 

transição ecológica significativa. 

 

O desenvolvimento humano é o processo através do qual a pessoa 

desenvolvente adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida 

do meio ambiente ecológico, e se torna mais motivada e mais capaz de se 

envolver em atividades que revelam suas propriedades, sustentam ou 

reestruturam aquele ambiente em níveis de complexidade semelhante ou 

maior de forma e conteúdo.  (Bronfenbrenner, 1996, p. 22) 

 

Dado que, como indiquei antes, muitos dos desafios enfrentados pelos filhos 

quando da designação internacional dos pais refere-se à formação e rompimento de 

vínculos, optei pela Teoria do Apego para compreender este processo. Segundo 

Magalhães et al (2007, p 71) a visão ecológica do desenvolvimento humano permite 

olhar para a “vinculação humana em multiníveis ecologicamente situados e embutidos 

em um sistema dinâmico de rede de relações” (Magalhães et al, 2007, p. 71).  Assim, 

considero que o modelo bioecológico proposto Bronfenbrenner (1996) permitirá a 

compreensão de padrões de apego dentro de uma perspectiva sistêmica, de maneira 

ampla e complexa caminhando desde relações imediatas, face-a-face, até as relações 

distais enquanto a Teoria do Apego nos permite compreender sua construção e 

dinâmica.  

O primeiro expoente da Teoria do Apego, o psiquiatra inglês John Bowlby 

(2002), se dedicou a compreender como os seres humanos interagem e por que algumas 

crianças crescem bem e autoconfiantes enquanto outras crescem deprimidas e com 

dificuldades de interação. Duas palavras são centrais na compreensão dos vínculos 

afetivos: atração e a proximidade. O núcleo essencial do vínculo afetivo é atração que 

um indivíduo sente pelo outro, cuja característica central é a busca pela proximidade. 

Mas, o autor faz uma importante distinção entre vínculo afetivo, entendido como um 

laço relativamente durável em que o outro é importante como indivíduo único, não 

podendo ser trocado por nenhum outro e o apego, uma subvariedade de vínculo, em que 

o senso de segurança de uma pessoa está estritamente ligado ao relacionamento. 

Os vínculos se desenvolvem porque o indivíduo nasce com uma propensão a se a 

se unir a outros indivíduos ao longo do seu ciclo vital, sendo, inclusive, considerada 

uma capacidade tão típica da espécie humana quanto à capacidade de ouvir, ver, comer 

e digerir (Bowlby, 2006). Seus experimentos mostraram que o comportamento de apego 

pode ser definido como uma busca pela manutenção da proximidade de outro individuo 
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e que sua função básica seria a proteção contra os predadores e evolui para uma 

vinculação múltipla na vida adulta, caracterizando a vida humana “do berço a 

sepultura”. Os principais cenários de construção e rompimento de vínculos referem-se à 

família, à escola e aos amigos e seriam estes os mais mobilizados quando da 

expatriação, assim, serão brevemente analisados a seguir. 

 

Família 

Os relacionamentos verticais irão proporcionar à criança proteção e cuidado, 

uma vez que é papel dos pais, ou daqueles que ocupam essa função, estarem disponíveis 

sempre que solicitados e intervirem, caso a criança esteja em dificuldades ou em perigo. 

A disponibilidade emocional dos pais é determinante para a qualidade do padrão de 

apego de um indivíduo, no entanto a disponibilidade interna de cada um pode ser 

influenciada por eventos importantes na vida familiar, como: adoecimento de membros 

da família, a morte de pessoas importantes, perdas financeiras e inclusive mudanças no 

trabalho dos pais. 

Em situações em que o padrão de apego se desenvolveu de maneira saudável, os 

cuidadores, segundo Souza e Ramires (2006), se transformam em base segura a partir da 

qual a criança explorará o mundo, voltando-se a ela, caso tenha necessidade e, ao 

mesmo tempo, sendo estimulada a ganhar autonomia e conhecimento da realidade 

exterior.  

Ao longo do desenvolvimento da criança, estudos comprovam que o 

comportamento de apego se modifica, sendo que, após o terceiro aniversário, as 

crianças se tornam mais capazes de aceitar a ausência temporária da mãe e se 

envolverem em brincadeiras com outras crianças (Bowlby, 2002).  

Em consonância a isso, segundo Souza e Ramires (2006), à medida que a criança 

cresce,  gradativamente a intensidade e frequência dos comportamentos de apego 

diminuem, todavia, esses comportamentos persistem como parte integrante do 

equipamento comportamental humano e serão ativados quando a pessoa estiver 

assustada, doente ou consternada.  

Na adolescência, o apego da criança aos pais sofre outras transformações. Ele 

permanece, porém, vínculos construídos com outras pessoas tornam-se muito 

importantes e a atração sexual por outros indivíduos começa a ampliar o quadro. 

Durante a adolescência e fase adulta, o comportamento de apego é dirigido a pessoas 

fora da família e a outras instituições que não a familiar, como escola, um grupo de 
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trabalho ou um grupo religioso. Em casos extremos, existem de um lado adolescentes e 

adultos que se desligam inteiramente dos seus pais e, de outro lado, existem 

adolescentes e adultos que não conseguem se desgrudar dos pais, tendo assim 

dificuldades em dirigir o comportamento de apego a outras pessoas (Bowlby, 2002). 

 

O comportamento de apego na vida adulta é uma continuidade direta do 

comportamento na infância é demonstrado pelas circunstâncias que levam o 

comportamento de apego de um adulto a ser mais facilmente eliciado.  Em 

casos de doença e calamidade, os adultos tornam-se frequentemente mais 

exigentes em relação a outras pessoas; em situações de perigo ou desastre 

súbito, uma pessoa quase certamente buscará a proximidade de outra pessoa 

conhecida e de sua confiança (Bowlby, 2002, p. 257).  

 

Portanto, da mesma forma que uma criança busca proximidade e apoio dos seus 

pais diante de experiências de desconforto, um adulto regularmente busca em seu 

parceiro esse apoio, conforto e proteção.  

A socialização se inicia desde o nascimento e se prolonga por todo o ciclo vital; 

à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, os vínculos vão se tornando mais 

complexos, amplos e importantes fontes de apoio para o enfrentamento de problemas. 

Na fase da adolescência, a construção de vínculos seguros e sentimento de 

pertencimento a grupos sociais poderão ser muito significativos como apoio e conforto 

no processo adaptativo. Acredito que, quando criança, a busca de apoio concentra-se na 

família enquanto que, na adolescência, o apoio familiar continua sendo importante, mas 

o de amigos passa a ser também valioso.  

Crianças e adolescentes que têm uma vinculação segura tendem a se adaptar 

melhor à vida social, tendo mais capacidade de estabelecer e manter bons contatos 

sociais. O processo de expatriação pode ser compreendido como um evento 

caracterizado por mudanças em todos os níveis de ambiente proposto por 

Bronfenbrenner (1996), que poderá provocar mudanças nas relações entre os membros 

da família e outros. 

No caso dos filhos que acompanham os pais em designações internacionais, eles 

vivenciam transições que provocam o que talvez possamos chamar de “esgarçamento” 

dos laços afetivos e precisam ter a capacidade de formar novos vínculos, que serão 

importantes para o seu desenvolvimento. Ressaltando que esse contexto permeado por 

rompimentos, ausências e transformações é vivenciado por todos os indivíduos da 

família expatriada, ou seja, todos os membros precisaram romper ou se distanciar de 

pessoas com quem haviam construído relações de apego e, para superarem, será 
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importante que tenham em seu convívio pessoas com boa capacidade afetiva para 

auxiliá-los.  

Para Bowlby (2006), a criança, ao entrar em contato com o rompimento de um 

vínculo, poderá sentir-se pesarosa, ansiosa, e apresentar choro fácil, raiva e pânico. E 

por isso neste momento, é importante que haja uma pessoa de inteira confiança, 

disponível para ajudá-la a recuperar-se da perda sofrida. Ter uma pessoa para substituir 

esta ruptura poderá auxiliá-la a aceitar a perda e reorganizar sua vida interior.  

Nesta conjuntura, é importante pensarmos o quanto é difícil, por exemplo, para a 

mãe que, ao romper com sua rede de apoio, ainda tem o marido frequentemente muito 

envolvido com os desafios profissionais, e precisa ser capaz de dar conta de uma 

demanda pessoal para superação das suas próprias perdas, e ao mesmo tempo servir 

como figura de apoio e carinho para auxiliar os filhos que também sofrem pelas perdas 

importantes; caso contrário, esses rompimentos poderão provocar dificuldades 

relacionais importantes ao longo da vida dos filhos. 

 

Escola  

A escola deve ser considerada como um espaço importante para o 

desenvolvimento social das crianças e adolescentes e, além disso, contribui para o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas.  

É na escola que se constrói parte da identidade de se pertencer ao mundo, local 

no qual a criança adquire princípios éticos e morais que permeiam a sociedade. É 

através das interações que parte dos valores, normas e costumes culturais são 

transmitidos e perpetuam-se na sociedade. Pensando na criança e no adolescente que 

mudam de um país para outro, podemos considerar que a possibilidade de eles 

enfrentarem um choque grande dentro do contexto escolar é grande, visto que a 

mudança de escola neste caso representa mudanças significativas das normas, costumes, 

valores, regras e hábitos de condutas sociais, além da demanda de adaptação a novos 

métodos de ensino e conteúdos programáticos. No entanto, os filhos de expatriados 

precisarão superar esses desafios, afinal a escola tem um papel socializador importante 

para o bom desenvolvimento e essencial para o momento vivido por esses indivíduos.  

A relação que a criança estabelece com o meio exterior favorecerá o 

desenvolvimento de confiança e segurança de acordo com a qualidade das relações 

interpessoais. Se as ações dos agentes primários socializadores forem inadequadas e 
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insuficientes, ela poderá se tornar insegura, o que influenciará nas relações construídas 

no futuro.   

É importante que a escola possa oferecer suporte e acolhimento para essas 

crianças que vivenciam um período de instabilidade e mudança. As atitudes e 

comportamentos dos agentes primários de socialização para com a criança, 

caracterizados pela forma como cuidam, pela proteção que oferecem, pelo interesse pelo 

outro, pelas trocas de carinho exercem poderosa influência na aprendizagem e no 

desenvolvimento. 

Haddad (1997) aponta que o reconhecimento de que as relações são recíprocas 

“proporciona uma compreensão chave nas mudanças no desenvolvimento, não apenas 

das crianças, mas dos agentes primários de socialização: mães, pais, avós, educadores, 

professores, etc” (p. 40).  

A presença de uma pessoa que desempenha um papel perturbador em vez de ser 

sustentador pode fazer com que o processo de desenvolvimento da criança se 

interrompa. Enfrentar dificuldades relacionais, idiomáticas e cognitivas pode ser 

determinante para o futuro do indivíduo, podendo interferir futuramente na autoestima e 

na capacidade vinculativa.  

Porém, os desafios adaptativos enfrentados por filhos de expatriados não se 

limitam as questões culturais e sociais, mas incluem também as dificuldades 

curriculares. Além de estar vivendo um período de muitas transições e perdas, esses 

indivíduos precisam se concentrar na escola para conseguirem acompanhar o novo 

ritmo pedagógico.  

É comum o enfrentamento de problemas escolares em função de choques 

curriculares e ainda dificuldades de assimilarem conceitos teóricos em outra língua. Tais 

dificuldades de aprendizagem poderão repercutir até mesmo na autoestima e na 

capacidade de fazer novos amigos. Por isso, é importante que a escola ofereça suporte 

emocional, social e cognitivo para que a criança consiga superar todos os desafios e 

usufruir do ambiente escolar como lugar de desenvolvimento e socialização.  

 

Amigos  

A teoria do apego, ao considerar a visão ecológica do desenvolvimento, 

compreende o amor romântico e a amizade como sendo partes integrantes de um 

processo de vinculação afetiva construída pelo indivíduo ao longo do seu ciclo vital, 

sendo jamais encarados como fenômenos isolados. 
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A amizade e as relações amorosas são partes importantes em um processo de 

desenvolvimento; a principal característica destas relações é a inexistência de uma 

hierarquia, são relacionamentos entre iguais. Através destas relações horizontais a 

criança e o adolescente conseguirão aprimorar e desenvolver habilidades sociais 

importantes como cooperação e competição. 

As relações entre amigos propiciam a troca de ideias, expectativas e de aspectos 

culturais, permitem aos indivíduos fazerem referências a imagens, a regras de conduta e 

a modos de comportamento usual que fundamentam a relação.  

Pensarmos na importância das relações horizontais e no seu papel no curso do 

desenvolvimento humano é relevante para compreendermos quais os desafios e 

dificuldades que um adolescente ou uma criança podem vivenciar se não conseguirem 

formar novos vínculos e se não mantiverem velhos vínculos durante um processo de 

expatriação, assim como quais os ganhos e benefícios que poderão surgir através da 

vinculação com outros pares.  

Uma relação de amizade, segundo Souza e Ramires (2006) poderá ser 

considerada uma relação de apego, se os componentes de apego e cuidado estiverem 

preservados. São relações nas quais, normalmente, os parceiros buscam estar próximos 

e sentem-se confortáveis e protegidos na presença um do outro.  

À medida que a criança vai crescendo, as relações com outros pares vai 

ganhando um espaço importante no seu desenvolvimento, sendo que a importância e 

intensidade do envolvimento social atingem o seu ápice normalmente na fase da 

adolescência. Este é um período em que se enfatiza a importância do se sentir 

pertencente e aceito pelos grupos sociais.  

Sendo assim, o adolescente que sai de seu país, do seu grupo social para 

acompanhar os pais em designações internacionais necessitará ter boa capacidade 

adaptativa para formar novos grupos e construir novos relacionamentos importantes 

nesta fase da vida. Diferente da criança em fase pré-escolar que, muitas vezes, não 

construiu ainda relacionamento de apego com outros pares e ainda busca muito apoio, 

conforto e proteção dos pais.  

O adolescente também está em uma fase da vida em que começam a surgir os 

primeiros relacionamentos amorosos, e se isso acontece em um período de expatriação, 

o rompimento desta relação poderá se tornar outro desafio importante a ser superado, 

principalmente se houver um vínculo de apego construído, no qual esse parceiro poderá 
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servir com base segura para o enfrentamento de desafios importantes; sendo assim, 

separações ou ameaças de rompimentos poderão gerar protestos e sofrimentos.  

O amor romântico envolve a integração de sistemas de comportamentos de 

apego, cuidado, sexual-reprodutivo e do sistema afiliativo. O sistema afiliativo advém 

da predisposição do homem de se manter em interação com outros conhecidos, 

trabalhando questões como a partilha, o altruísmo, o mutualismo e o jogo social. Assim, 

as relações com pares ou parceiros amorosos com o caráter afiliativo promovem um 

contexto igualitário que desenvolverá a capacidade de cooperação, colaboração, 

autodescoberta e reciprocidade (Souza e Ramires, 2006). 

Uma dificuldade adaptativa prolongada associada a dificuldades idiomáticas, 

provavelmente irá prejudicar a interação e a formação de novos laços, podendo levar a 

pessoa a se isolar socialmente. 

Para Climente (2008), a rede de relações construída por profissionais cuja 

condição de trabalho implica em intensa mobilidade geográfica normalmente é marcada 

por uma rede muito mais ampla do que a local. Essas amizades acontecem entre aqueles 

que vivem a mesma situação e são mantidas por meio presencial, pelas tecnologias 

comunicacionais e por meio de viagens compartilhadas.  

Alimentar os vínculos passa a ser uma espécie de pressão comum para esses 

indivíduos, uma vez que, com freqüência, eles passam por momentos de incertezas e 

intempéries nos quais uma amizade pode ser um importante apoio. Porém, a amizade 

entre profissionais transnacionais tem um caráter também transnacional, ou seja, são 

relações que estão abertas a mudanças, são livres, amam o encontro, mas suportam a 

partida. (Climente, 2008) 

Neste universo globalizado marcado pela diversidade e constantes mudanças, 

acredito que as relações de amizade são essenciais para o enfrentamento dos desafios e 

para auxiliar em processos de aceitação e adaptação. No entanto, para que elas 

sobrevivam a essas constantes mudanças e distanciamentos, considero importante que 

aspectos como flexibilidade, adaptabilidade e resistência estejam presentes.  

 

Relações Comunitárias 

Existem alguns fatores considerados moderadores em um processo aculturativo, 

como: ideias de suporte social, status sócio-econômico e a receptividade da cultura de 

acolhida. (Sarriera et al, 2005).  



32 
 

Considero as relações comunitárias representadas pelos vizinhos, professores, 

membros de uma mesma religião, como potencialmente favorecedores ao processo de 

adaptação sociocultural dos expatriados. Entretanto, de acordo com Sarriera et al (2005) 

mesmo antes da chegada ao novo país, as percepções de similaridades e diferenças 

culturais poderão afetar a adaptação. Segundo este mesmo autor, as dificuldades 

idiomáticas são apenas um dos estressores sociais que estas pessoas podem vivenciar.  

O indivíduo, ao se mudar para um país diferente, carrega consigo uma 

identidade étnica, construída de acordo com os princípios regidos por uma cultura ou 

subcultura. Muitas vezes, esses princípios são orientadores e reguladores de um 

convívio social. Adentrar um universo cujo sistema de valor é diferente e conviver com 

essa comunidade pode provocar confusões, dificuldades de adaptação e interação, 

principalmente se o choque cultural for grande.  

A questão da linguagem me preocupa, não pela falta de habilidade com o 

idioma, mas sim, pelo fato de ser uma ferramenta importantíssima para as interações 

entre pessoas, é o veiculo pelo qual as pessoas se comunicam transmitindo ideias, 

pensamentos e sentimentos.  

O sociólogo Luiz Ernani Torres da Costa e Silva define a linguagem como um 

elemento muito eficaz da comunicação social, considerando que é através dela que são 

transmitidos todos os padrões culturais da sociedade, é iniciado o processo de 

socialização e por onde sociedade perpetua-se ao longo dos tempos. Em vista disso, 

acredito inclusive que podemos considerá-la um instrumento importante no 

desenvolvimento das pessoas, sendo que a falta de habilidade em se comunicar poderá 

acarretar dificuldades em formar novos vínculos e, durante o período escolar, poderá 

inclusive prejudicar o desempenho das crianças e adolescentes.  

A linguagem presente nas interações poderá servir como uma espécie de porta 

voz dos valores e crenças culturais importantes para o convívio em comunidade. Uma 

vez superados esses desafios, acredito que ela poderá favorecer a construção de novos 

vínculos, de novas formas de se viver em uma cultura diferente, contribuindo desta 

forma para aculturação destes indivíduos.  

 

Processos Desenvolvimentais da Criança e do Adolescente  

 

Cabe ressaltar que para compreendermos todas essas vivências, contextos e 

relações, também devemos considerar alguns dos aspectos normativos da construção do 
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desenvolvimento humano e os desafios específicos de cada momento. Há diferenças 

entre pensarmos nos significado dos rompimentos vividos por uma criança em fase pré-

escolar e na adolescência; certamente a forma de como lidam com os rompimentos e a  

demanda de apoio social e familiar para conseguirem elaborar essas desconstruções 

serão diferentes em cada fase do ciclo vital.  

Para melhor visualizarmos essas diferenças trago abaixo um quadro 

desenvolvimental extraído de Papalia (2008).  

Faixa Etária Desenvolvimento Físico Desenvolvimento 

Cognitivo 

Desenvolvimento 

Psicossocial 

 

 

 

 

 

 

Primeira 

Infância 

 

(do 

nascimento 

aos 3 anos) 

 

No nascimento, todos os 

sentidos e sistemas 

corporais funcionam em 

graus variados. 

O cérebro aumenta em 

complexidade e é 

altamente sensível à 

influência ambiental. 

O crescimento físico e o 

desenvolvimento das 

habilidades motoras são 

rápidos. 

 

As capacidades de aprender 

e lembrar estão presentes, 

mesmo nas primeiras 

semanas. 

O uso de símbolos e a 

capacidade de resolver 

problemas se desenvolvem 

por volta do final do 

segundo ano de vida. 

A compreensão e o uso da 

linguagem se desenvolvem 

rapidamente. 

 

 

Formam-se os 

vínculos afetivos com 

os pais e com outras 

pessoas. 

A autoconsciência se 

desenvolve. 

Ocorre a passagem da 

dependência para a 

autonomia. 

Aumenta o interesse 

por outras crianças. 

 

 

 

 

Segunda 

Infância 

 

(3 a 6 anos) 

 

O crescimento é 

constante; a aparência 

torna-se mais esguia e as 

proporções mais parecidas 

com as de um adulto. O 

apetite diminui e são 

comuns os problemas 

com o sono. 

Surge a preferência pelo 

uso de uma das mãos; 

aprimoram-se as 

habilidades motoras finas 

e gerais e aumenta a força 

física. 

 

O pensamento é um tanto 

egocêntrico, mas aumenta a 

compreensão do ponto de 

vista dos outros. 

A imaturidade  cognitiva 

resulta em algumas ideias 

ilógicas sobre o mundo. 

Aprimoram-se a memória e 

a linguagem. 

A inteligência torna-se mais 

previsível. 

É comum a experiência do 

maternal; mais ainda a da 

pré-escola. 

 

O autoconceito e a 

compreensão das 

emoções tornam-se 

mais complexos; a  

autoestima é global. 

Aumentam a 

independência, a 

iniciativa e o 

autocontrole. 

Desenvolve-se a 

identidade de gênero. 

O brincar torna-se 

mais imaginativo, mais 

elaborado e, 

geralmente, mais 

social. 

Altruísmo, agressão e 

temor são comuns. 

A família ainda é o 

foco da vida social, 

mas outras crianças 

tornam-se mais 

importantes. 
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Portanto, percorremos este caminho por acreditarmos que para entendermos a 

experiência dos adolescentes e crianças que acompanharam seus pais em designações 

internacionais, precisaremos olhar para essa experiência através de uma perspectiva 

ecológica, identificando como se deu o desenvolvimento social destes indivíduos de 

forma ampla e complexa dentro dos seus vários contextos, pois partimos da premissa de 

que os relacionamentos sociais e afetivos poderão funcionar como promotores de saúde 

suficientes para capacitar os indivíduos a enfrentarem transições familiares tão 

significativas como o processo de expatriação e ainda promover uma série de 

habilidades importantes para vida humana.   

 

 

 

 

 

Terceira 

Infância 

 

(6 a 11 

anos) 

 

O crescimento torna-se 

mais lento. 

A força física e as 

habilidades atléticas 

aumentam. São comuns as 

doenças respiratórias, mas 

de um modo geral a saúde é 

melhor do que em qualquer 

outra fase do ciclo de vida. 

 

Diminui o egocentrismo. 

As crianças começam a 

pensar com lógica, porém 

concretamente. 

As habilidades de memória 

e linguagem aumentam. 

Ganhos cognitivos 

permitem à criança 

beneficiar-se da instrução 

formal na escola. 

Algumas crianças 

demonstram necessidades 

educacionais e talentos 

especiais. 

 

 

O autoconceito torna-se 

mais complexo, 

afetando a autoestima.   

A corregulação reflete 

um deslocamento 

gradual no controle dos 

pais para a criança. 

Os colegas assumem 

importância 

fundamental. 

 

 

 

Adolescên

cia 

 

(11 a 

aprox. 

20 anos) 

 

 

 

 

O crescimento físico e 

outras mudanças são 

rápidas e profundas. Ocorre 

a maturidade reprodutiva. 

Os principais riscos para a 

saúde emergem de questões 

comportamentais, tais como 

transtornos alimentares e 

abuso de drogas. 

 

 

Desenvolve-se a 

capacidade de pensar em 

termos abstratos e de usar o 

raciocínio científico. O 

pensamento imaturo 

persiste em algumas 

atitudes e comportamentos. 

A educação se concentra na 

preparação para a faculdade 

ou para 

a profissão. 

 

 

A busca pela identidade, 

incluindo a identidade 

sexual, torna-se central. 

O relacionamento com 

os pais geralmente 

amadurece. 

Os amigos podem 

exercer influência 

positiva ou negativa. 
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3 - Objetivo e Método 

 

Segundo Denzin (2006), a pesquisa qualitativa é em si mesma, um campo de 

investigação, no qual os pesquisadores utilizam uma ampla variedade de práticas 

interpretativas interligadas, na expectativa de conseguir compreender melhor o assunto 

que está ao seu alcance.  

Já Moon, Dillon e Sprenkle (1990) consideram que a pesquisa qualitativa visa à 

compreensão do significado de um evento complexo, das ações e interações no 

contexto, do ponto de vista dos participantes envolvidos, o que corrobora com a escolha 

da mesma, visto que nosso objetivo foi o de compreender o significado que o individuo 

atribui a sua experiência de ter acompanhado os pais em missões profissionais em 

outros países, relatando quais foram às dificuldades encontradas, assim como, quais 

foram os pontos positivos, portanto estivemos interessados na experiência subjetiva.  

A pesquisa qualitativa também possibilita que um menor número de casos seja 

investigado, desde que cada um seja examinado profunda e intensamente. Por existirem 

poucos trabalhos na literatura nacional e estrangeira que investigam o impacto da 

expatriação para os filhos, optamos por se desenvolver estudos de caso, que segundo 

Stake (1994), buscam o que é comum e ordinário em um fenômeno, possibilitando que 

possa ser entendido em sua complexidade e especificidade. Segundo o autor, não há 

possibilidade de que os casos sejam compreendidos em toda sua complexidade cabendo 

ao pesquisador buscar as diferentes vivências dos participantes envolvidos, 

compreender como elas são experimentadas para cada um deles, e decidir até onde ir. 

 

Participantes  

 

A seleção dos participantes teve como critérios de inclusão: a experiência de ter 

acompanhado os pais em designações internacionais durante a infância e/ou 

adolescência (a partir dos 7 anos), em período de no mínimo 2 anos, e ser atualmente 

um adulto jovem com no máximo trinta anos. O(s) paíse(s) nos quais o participante 

viveu não foram considerados critério de exclusão.   

Com o uso destes critérios foram selecionados quatro participantes cujas 

características principais são: nome, sexo, escolaridade, idade atual, idade da primeira 

viagem e países para onde foi.  
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Procedimento  

 

Primeiramente, foi preenchida uma ficha de identificação norteadora. Como 

instrumento de pesquisa foi utilizado a história de vida, instrumento que oferece 

informações e documentações acerca da experiência de vida do indivíduo.  

O local da entrevista foi definido junto ao participante, respeitando os princípios 

de um ambiente calmo e tranquilo, que favorecesse o encontro entre participante e 

entrevistador e possibilitasse um bom diálogo.   

Inicialmente foram explicados os objetivos do trabalho e o caráter voluntário da 

participação e esclarecida a possibilidade de desistência ou interrupção a qualquer 

momento caso houvesse algum desconforto.  

Ao final, foi solicitado ao participante que lesse e assinasse o termo de 

consentimento, em anexo. 

 

Instrumento  

 

Segundo Hime (2004), o instrumento história de vida “proporciona não só 

compreensão a cerca de si-mesmo, mas também pode nos levar a perceber indícios das 

mudanças sociais e de como elas se manifestaram nos indivíduos”.   

Neste instrumento, o entrevistador deve permitir que o indivíduo conte sua 

história, oferecendo uma escuta ativa.  Em alguns momentos, ele poderá focar em 

alguns fatos e vivências que considera importante, realizando questionamentos e 

comentários que possam facilitar a compreensão completa do relato. Foi solicitado ao 

participante que contasse sua história de vida, não somente os fatos relativos à 

expatriação, mas os eventos que considera importante ao longo de sua vida.  

 

Cuidados Éticos   

 

Foram norteadoras as normas previstas pelo Conselho Nacional da Saúde 

(Resolução 196/96) O projeto foi aprovado pelo comitê científico da PUC-SP, segundo 

o protocolo de Número 281/2010.  
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4. Resultados e Discussões 

 

 
O método escolhido nos presenteou com histórias de vida interessantes e ricas, 

por isso não poderíamos deixar de valorizar o aspecto individual e único de cada 

história apresentada. Com base nisso, escolhemos por estudar cada caso em sua 

individualidade e darmos foco para aspectos importantes de cada vivência.  

Os relatos expressam histórias distintas e muitas vezes nos levam para mundos 

diferentes e em função disto, em um primeiro momento, focalizaremos aspectos 

individuais de cada experiência. Em um segundo momento, discutiremos as 

similaridades apresentadas e pontuaremos o que aprendemos com cada relato 

apresentado.  

Buscando garantir os cuidados éticos e preservar a identidade dos participantes, 

utilizamos pseudônimos para identificação e mantivemos em sigilo o nome das 

empresas que participaram diretamente destas histórias. De modo a compreender o 

impacto da experiência em seu contexto proximal (Bronfenbrenner, 1996) e indicar as 

transições e desafios envolvidos, a apresentação da autobiografia se deu da seguinte 

maneira: primeiramente apresentamos os dados de identificação, depois, ao expor o 

caso, discutiremos as relações em alguns contextos proximais: família, escola, amigos e 

relacionamento amoroso e demanda de aceitação cultural. Outros temas de destaque são 

específicos de cada caso. 
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4.1 As biografias 

 

Pedro  

 
 Sexo: masculino  

 Idade: 26 anos  

 Estado Civil: Solteiro  

 Escolaridade: Superior Completo  

 Configuração Familiar:    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Países em que já morou: Brasil, Venezuela, Alemanha, Espanha e 

Estados Unidos.  

 Período de vida em cada país: Brasil: 0 – 3 semanas  

                                                                        Venezuela: até 12 meses  

                                                                        Alemanha: 1 – 3 anos  

                                                                        Brasil (Sudeste): 3 – 8 anos  

                                                                        Brasil (Nordeste): 8 – 13 anos  

                                                                        Espanha: 13 – 16 anos  

                                                                        Brasil: 16 – 22 anos  

                                                                        Estados Unidos: 22 anos (6 meses) 

Diretor de 

Multinacional 

60 anos 

60 

60  

Do Lar 

55 anos 

29 anos 23 anos PEDRO  

26 anos 
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                                                                        Brasil: 22 - 26 anos  

Relações Familiares  

 

A história de Pedro é permeada pela diversidade cultural desde a sua concepção, 

a interculturalidade já está no sangue, sendo a sua família o que hoje consideramos uma 

família intercultural. O pai de Pedro é alemão e sua mãe brasileira. Seu pai veio ao 

Brasil a trabalho onde conheceu sua mãe, que vivia em sua cidade natal, a capital de um 

estado no nordeste do país. Pedro nasceu nesta cidade e com três semanas já havia se 

mudado para Alemanha, local de trabalho do pai que, no ano seguinte, foi designado 

para trabalhar na Venezuela onde ficaram por um ano e meio aproximadamente. 

Finalizado a missão, a família retornou para Alemanha.  

Quando Pedro tinha aproximadamente três anos, época em que nasceu sua irmã 

caçula, a família retornou ao Brasil, desta vez para morar na capital de um estado no 

sudeste. Pedro foi matriculado em uma escola onde prepondera não brasileiros, cuja 

língua predominante era o alemão. Desta maneira, desde cedo já foi adquirindo o 

domínio de dois idiomas: o alemão e o português. 

Se pensarmos em família como um poderoso agente transmissor de aspectos 

culturais importantes, podemos entender em cada detalhe dessa história de vida, desde a 

união intercultural dos pais até as escolhas por escola, que a diversidade cultural foi 

preservada e transmitida para essa nova geração. Pedro pode ser considerado um 

estrangeiro em todos os lugares em que morou, inclusive em seu próprio país.  

Em 1991, a família de Pedro se mudou para a cidade natal da mãe e onde ele 

nascera.  Pedro e suas irmãs foram matriculados em um colégio americano, mantendo 

assim a mesma diretriz da escola anterior, devido a algumas semelhanças como o ensino 

tradicional e a valorização do desenvolvimento de idiomas. Pedro não se refere a 

dificuldades, nem com a língua nem com as diferenças de aprendizado. No entanto, 

após três anos, quando completara doze anos de idade, seu pai foi transferido 

novamente para Europa.  

Uma característica forte e comum nas famílias de grandes executivos é a alta 

demanda de trabalho, impedindo que participem ativamente do dia-a-dia da família. No 

caso da família de Pedro, isso não é diferente. Segundo ele, seu pai trabalhava muito, 

viajava muito a trabalho, chegando a ficar até quatro meses viajando. Passava um mês 

viajando e duas semanas em casa. A sede da empresa era em uma cidade, contudo ele 
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ficava uma semana em uma capital de um estado brasileiro onde era a sede da empresa, 

outra semana na cidade na qual a família estava morando e outras viajando pela 

América Latina. Pedro explica que como seu pai era administrador de uma empresa 

multinacional ele precisava ficar uns três anos em cada lugar.  

Sendo assim, aos doze anos Pedro se mudou para uma cidade de porte médio na 

Espanha, onde ficou por mais três anos. Ao finalizar esse processo, seu pai poderia 

optar por retornar ao Brasil ou se expatriar novamente, podendo ser designado para 

trabalhar nos EUA ou na China.  

Pedro descreve sua mãe como uma pessoa inteligente e aberta para ter novas 

experiências. Porém, na Espanha, ela não conseguiu construir uma rede social que lhe 

fosse suficiente, seu pai trabalhava durante todo o dia e os filhos ficavam na escola. 

Com isso, ela não se adaptou, tendo assim optado por voltar para o Brasil, 

especificamente, para sua cidade natal.  

Pedro relata que sempre que seu pai recebia essas propostas, ele consultava sua 

mãe. Os filhos nunca participaram dessas conversas, na verdade Pedro conta que eles 

não tinham muito direito de escolha, precisavam aceitar a decisão do pai. Inclusive 

entende isso, como algo natural, devido ao poder hierárquico do pai.  

 

“Mas, sempre que ele recebia essas propostas ele consultava a minha mãe. 

Nós não. Nós éramos crianças e criança não tem opinião, né?! A criança 

não paga imposto e por isso não tem direito a opinião. A pedagogia 

moderna é o que matou as crianças de hoje. Agora tudo é vamos conversar 

com o seu filho, seja seu amigo. Mas, não é para ser amigo não. Tem que 

dar ordens. Na pedagogia moderna está faltando um pouco de cinto. 

Antigamente, não tinha tanto maluco como tem hoje em dia. Eu não era 

maluco de levantar a voz para a minha mãe em um shopping.  A gente não 

contrariava meu pai até por que meu pai é grande, quando eu era pequeno 

dava medo. Ele chegava e fala que a gente tinha que ir com eles querendo 

ou não, nós respeitávamos”.  

 

Através deste relato, podemos pensar no quanto essa família mantém 

particularidades de uma família hierárquica, caracterizada pelo respeito à autoridade do 

pai, provedor e responsável pelo bem-estar da família, expectativas introjetadas por 

Pedro. Percebe-se que a vida profissional do pai comanda e determina a trajetória 

familiar.  

Foi com base neste domínio que o pai de Pedro não permitiu que sua irmã 

permanecesse na Espanha para fazer a faculdade, na qual já havia sido aprovada, sendo 

assim sua família completa retornou para o Brasil. O pai de Pedro se mudou para a 



41 
 

cidade onde fica a sede de sua empresa, e eles foram morar na cidade onde Pedro 

nasceu. Esta mudança ocorreu quando Pedro tinha quinze anos, tendo ele, inclusive 

retornado ao mesmo colégio em que estudara, dos nove aos doze anos tendo 

reencontrado alguns colegas. 

 Por três anos, viveram longe do pai, apesar de relatar que a família entendia e 

aceitava todas as ausências, mesmo porque ele estava presente sempre nos momentos 

importantes.  

Em 2002, Pedro se mudou para a mesma cidade que havia morado dos três aos 

oito anos de idade para fazer cursinho preparatório para faculdade. O entrevistado 

relatou que adorava morar sozinho, pois tinha apenas 19 anos, tinha carro e cartão de 

crédito, tendo assim liberdade para aproveitar tudo o que queria. 

Em 2003, voltou para sua cidade natal a pedido da mãe, onde fez faculdade. O 

curso teve duração de seis anos. No terceiro ou quarto ano de faculdade, Pedro resolveu 

viajar para Nova York com alguns amigos.  Foram sete amigos em dezembro, véspera 

de Natal, e ficaram por lá até abril. Ele contou que adorou essa experiência, pois lá ele 

trabalhou em várias áreas diferentes como, por exemplo: em pizzaria, limpou neve e 

trabalhou como garçom.  

Em 2009, terminou a faculdade e voltou para o sudeste por um ano, fazendo 

curso preparatório, desta vez para trabalhar, e se preparar para fazer pós-graduação.  

Ele contou que toda a sua família gosta de viajar, sua mãe inclusive havia 

retornado da Europa há pouco tempo, onde ficara por três meses, passeando e visitando 

amigos. Sua irmã caçula mora na Europa e gosta muito de conhecer novos lugares. A 

família paterna também tem essa característica de fazer viagens e conhecer culturas 

diferentes.  

 

Família Extensa  

 

Pedro sempre esteve longe de uma ou das duas partes de sua família extensa. 

Provavelmente como esta sempre foi sua dinâmica de vida, não a descreve como uma 

perda. Apesar de não gostar deste distanciamento, relata que não sentia saudade das 

reuniões familiares no Brasil. Ele acredita que o fato de ser criança, foi importante para 

que não sentisse tantas saudades, inclusive brinca que talvez tenha sentido mais a 

ausência do futebol e da praia do que dos familiares.  

Percebi que durante o período de expatriação, neste caso, houve um 

estreitamento das relações da família nuclear e um distanciamento ou afrouxamento dos 
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vínculos com a família extensa. Porém, com o retorno, essas relações foram se tornando 

mais importantes. Pedro expressa isso ao falar que acredita que essa experiência 

contribuiu para que passasse a valorizar mais os momentos em família extensa, depois 

que voltou ao Brasil.  

A relação com a família alemã continua caracterizada pela distância geográfica e 

física. No entanto, Pedro relata que com frequência a família se encontra, seja no Brasil 

ou na Alemanha.  

 

Escola  

 

Compreendendo a escola como um espaço de socialização, transmissão da 

cultura e aprendizagem é possível concluir que em um processo de expatriação o papel 

dela é fundamental e pode ser determinante para aculturação desses indivíduos.  

Se a escola conseguir atingir o seu papel socializador, ela promoverá a 

construção de vínculos importantes para a adaptação do sujeito, ao mesmo tempo em 

que ela poderá ser obstáculo para o desenvolvimento social e cognitivo da criança, caso 

esse espaço se torne ameaçador e inseguro, podendo bloquear a construção de novos 

vínculos, prejudicar o desempenho cognitivo e aumentar as dificuldades geradas pelas 

mudanças. Afinal, a escola é considerada um ambiente imediato importante no 

desenvolvimento do individuo, podendo assim, interferir positiva ou negativamente em 

outros contextos.  

Pedro enfrentou dificuldades na Espanha, em função dos preconceitos sofridos. 

Com a extensão dessas dificuldades, as habilidades sociais do individuo de manter e 

construir novos vínculos podem sofrer abalos (Crochík, 2006). Portanto, é fundamental 

que escola compreenda a sua importância neste processo para que consiga promover um 

espaço seguro e saudável para o desenvolvimento e adaptação destes alunos.  

Apesar de não se referir a dificuldades com idiomas em outras circunstâncias de 

sua vida, Pedro relata que nesta vivência as dificuldades com o espanhol refletiram no 

seu aprendizado. No entanto, as dificuldades parecem ter persistido apenas no período 

inicial do processo de expatriação, não apresentando muito reflexo na construção das 

relações, mas sim na assimilação do conteúdo escolar. Normalmente, as crianças e os 

adolescentes conseguem assimilar melhor a língua e conseguem retomar o curso 

anterior de desenvolvimento.  
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Pedro não relatou dificuldades curriculares, mas sim dificuldades de 

compreensão do conteúdo em função do novo idioma. O fato de sempre ter tido um 

bom desempenho escolar tornou as dificuldades com a língua um desafio significativo, 

no inicio. A persistência dessas dificuldades pode refletir na autoestima do individuo e 

prejudicar o seu desenvolvimento bioecológico.  

 

“Quando fui morar na Espanha eu tive uma dificuldade com a língua. A 

escola não era americana e sim espanhola, então eu cheguei sem noção de 

nada, de matéria nenhuma. Eu sofri porque sempre fui bom aluno. Foi 

difícil, mas depois eu fui melhorando e me dei bem. Em três meses, eu já 

entendia toda a língua e já lidava bem com as matérias”.  

 

É importante elucidar que a experiência na Espanha, ocorreu no inicio da 

adolescência de Pedro, dos treze aos dezesseis anos. Essa fase do desenvolvimento é 

marcada pela valorização do ambiente social na construção da identidade do 

adolescente (Silva et al, 2008) Portanto, é um período cuja aceitação social se torna 

muito importante. Essa fase é momento em que o adolescente busca a sua diferenciação 

do grupo familiar e a inclusão em grupos sociais. 

Neste período, o sujeito precisa estar em relação, pois o outro é um instrumento 

fundamental para que ele se perceba diferenciado, e ao mesmo tempo aceito 

socialmente, para assim se sentir pertencente a um grupo.  

Pedro vivencia exatamente este conflito de querer ser aceito em um grupo no 

qual ele é diferente, ele é o “estranho”, ele é o estrangeiro. Principalmente, se levarmos 

em consideração o ambiente no qual estava inserido. Tratava-se de uma escola 

espanhola, ressaltando que ao longo de sua vida Pedro sempre estudara em colégios 

internacionais, cuja diversidade é natural. Na Espanha, no seu ambiente escolar, essa 

diversidade passa a ser diferente e muitas vezes, excludente.  

Portanto, uma experiência nova de sentir desvalorizado e não aceito socialmente, 

em uma fase cuja aceitação social é primordial, e em uma historia de vida cujo 

reconhecimento social sempre ocorreu, por se tratar de uma criança inteligente, com 

domínio de dois idiomas, com experiências e vivências diversificadas. Tudo isso pode 

implicar em questionamentos com relação à percepção de si mesmo e abalos em sua 

autoestima temporários ou duradouros, e nem sempre facilmente visíveis. 

 

Amizade 
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Uma característica presente nas relações do Pedro é a capacidade de manter 

alguns vínculos, mesmo com o distanciamento geográfico. Portanto, ele não demonstrou 

ter enfrentado problemas em se distanciar de alguns amigos. Pedro acredita que os 

verdadeiros amigos são capazes de superar o distanciamento em prol da amizade. 

Inclusive ele valoriza sua experiência como sendo uma possibilidade de ampliação da 

rede. 

 

 “Eu acho que foi muito melhor crescer assim viajando do que ficar 20 anos 

em um colégio só. Assim, você acaba conhecendo no máximo vinte pessoas 

para o resto da sua vida”. 

 

Pedro reafirma que no geral não sente que perdeu amigos com a distância, uma 

vez que já se acostumou a manter amizades. Descreve que conseguiu manter alguns 

amigos da Espanha, da Alemanha, que tem amigos de faculdade, tendo perdido contato 

apenas com amigos do colégio.  

 

“Os amigos do meu pai da Alemanha têm filhos da nossa idade e nós somos 

todos amigos. Os pais se reúnem e os filhos também, e fazem a mesma 

bagunça. Alemão é difícil de fazer amizade, mas quando faz, acabou, é um 

amigo diferente, quando a gente precisa pode contar com ele. Todos os 

amigos do meu pai são amigos de infância. A gente sempre manteve essas 

amizades. Eles fazem questão da gente, levam para jantar, para passear, 

saem com a gente. E quando veem para cá é a mesma coisa”.  

 

A narrativa de Pedro transmite a ideia de que o alemão tem dificuldade em fazer 

novos vínculos, porém, quando esses vínculos se constituem, torna-se um grande amigo, 

capaz de manter estes laços por anos afora. Penso que a habilidade relatada por Pedro de 

conseguir manter vínculos importantes se identifica com este aspecto alemão de sua 

identidade cultural.  

Acredito que conseguir manter relacionamentos neste contexto globalizado, 

cujas relações sofrem o reflexo das constantes mudanças e das diferenças culturais seja 

algo fundamental para que a experiência da expatriação traga bons frutos para esses 

indivíduos.  

Um dos impactos que esta vivência teve na vida pessoal de Pedro, refere-se ao 

perfil de pessoas que ele estabelece relações mais próximas. Pedro só consegue se 

relacionar normalmente com amigos que possuem a mesma característica que ele, de 

viajar ou de ter morado em outros países. Ele acredita que na cidade em que mora 
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atualmente as pessoas são mais nômades e, por isso, encontra indivíduos com mais 

cultura e vivência.  

 

“Hoje, eu prefiro pessoas que já viveram experiência fora do seu país. Por 

que são pessoas independentes. Aquelas que não viveram são pessoas da 

alma pequena, se limitam. Eu prefiro ter amigos que gostam de ter novas 

experiências, viajar, conhecer culturas, comidas. Você pode falar que seu 

país é bom, que é o melhor do mundo, somente quando você conhece muitos 

outros”.  

 

Relacionamento Amoroso 

 

Novamente, o que chama a atenção neste tópico é o interesse apenas por pessoas 

que têm uma história de vida semelhante a sua, o que pode em algum momento levá-lo 

a ter dificuldades em lidar com um relacionamento cuja história seja diferente, podendo, 

inclusive, deixar sua rede social mais restrita a credenciar apenas aqueles que têm um 

estilo de vida semelhante.  

A primeira namorada que Pedro teve foi aos 23 anos, uma iraniana, que 

conheceu em uma viagem para o Canadá. Ela morava nos EUA enquanto que ele 

morava no Brasil. Esse relacionamento durou alguns meses.  

 Após cinco anos, Pedro começou a namorar uma húngara que morava nos 

EUA.  Esse relacionamento durou quatro anos, sendo que dois anos eles moravam perto 

e outros dois anos passaram a morar longe. Esse relacionamento terminou em função da 

distância. Segundo Pedro, se relacionar, à distância, foi chato.  

O perfil de relacionamento que atrai Pedro são pessoas que gostam viajar, de ter 

novas experiências e que seja aberta. Até os dias de hoje, ele só se envolveu com 

pessoas que já moraram em diversos países.  

 

“O que acontece comigo é que eu só me envolvo com esse povo esquisito. 

Eu somente namorei estrangeira até hoje”.  

 

A história de Pedro exigiu dele o exercício de se desenraizar constantemente, 

uma vez que se estivesse fortemente enraizado a uma cultura, a um país, a um ambiente 

e a um grupo social, todas as mudanças vividas poderiam ter gerado mais dificuldades. 

Neste contexto, ele pode ter compreendido o desenraizamento como algo mais seguro, 

sendo assim, o enraizamento pode exigir dele algo que não foi aprendido e que pode ter 

um significado ameaçador na sua história. Considerando esses aspectos, podemos 

compreender melhor a atração que Pedro tem por pessoas com as mesmas 
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características, ou seja, pessoas também desenraizadas, e que muito provavelmente não 

o colocarão em contato com significado assustador do enraizamento.  

 

Demanda de aceitação cultural  

 

Pedro contou que adorava se mudar para lugares diferentes e que isso nunca lhe 

foi um problema. Sendo assim, até mesmo a não participação no processo de decisão 

sobre se expatriar ou não ficava mais fácil de aceitar.  

Se levarmos em consideração o artigo de Sarriera et al (2005), no qual trata do 

processo aculturativo e indica que a adaptação é influenciada pela percepção e ideia a 

respeito das questões culturais, podemos pensar que essa abertura cultural que sempre 

existiu na vida de Pedro pode ter contribuído para os seus processos aculturativos. O 

que não significa que as sucessivas adaptações tenham sempre tido a mesma 

característica e que ele não tenha entrado em contato com perdas e dificuldades.  

A experiência de vida na Espanha parece ser marcada por dificuldades. O lado 

positivo desta vivência, segundo seu relato, referia-se à sensação de segurança do 

ambiente que permitia a Pedro se divertir livremente. Segundo ele, a cidade era muita 

tranquila, não havia problema, não tinha perigo e, portanto era bem diferente do Brasil. 

Ele relatou que aqui a criança não pode sair na rua, enquanto que na Espanha, às onze 

horas da noite, criança estava na rua e não tinha problema algum.  

Pedro referiu que lá, podia ser criança (embora já tivesse 13 anos) e, por isso, 

não queria voltar para o Brasil. À liberdade de sair de casa cedo, de bicicleta, e só voltar 

à noite, sem que isso deixasse sua mãe estressada ou preocupada, era algo que lhe 

agradava muito. Ou seja, a segurança e tranquilidade encontrada na Espanha 

favoreceram-lhe maior autonomia e liberdade nas suas brincadeiras, realidade esta 

muito distinta  da do Brasil.  

Outro fator positivo na vida naquele país eram as constantes viagens. A família 

conseguiu conhecer toda a Espanha, visitar os familiares na Alemanha, viajar para 

Holanda, Paris, Bélgica, França e Portugal. Constantemente, no final de semana, a 

família aproveitava para ir a Portugal comer bacalhau. Ele ressalta que viajavam muito 

em família, uma vez que tinham poucos amigos na cidade. Ou seja, a coesão e 

proximidade familiar foi muito favorecida. 

Dentre as várias viagens realizadas, algumas tinham um significado especial: o 

encontro com a família de origem do pai e de seu grupo de amigos. Este período na 
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Europa oferecia mais oportunidades de estar com a família e amigos alemães, 

possibilitando assim o estreitamento dos vínculos. Pedro narra esse período como sendo 

muito prazeroso para toda a família e importante durante a sua vivência na Espanha. 

O lado negativo da Espanha seriam os espanhóis que, na concepção de Pedro, 

são mal-educados.  Para ele, o espanhol em si não se mescla muito com o estrangeiro, 

tendo relatado inclusive alguns casos de preconceitos. Outro fator negativo era o clima 

péssimo da cidade, marcado por muitas chuvas.  

 

Preconceitos 

 

Lidar com o fato de ser diferente, de ser estrangeiro foi impactante na vivência 

de Pedro na Espanha. O preconceito coloca o individuo em contato com 

questionamentos sobre sua própria identidade e com aspectos frágeis que possam estar 

encobertos, podendo isso ter reflexos significativos na autoestima.  

As consequências do preconceito podem gerar efeitos sociais danosos, 

especialmente para o indivíduo em processo adaptativo e em fase de reconstituição de 

sua rede social. 

Pedro parecia não se conformar com o preconceito por não se sentir enquadrado 

naquele protótipo preconceituoso ligado a cor. A sua fala demonstra uma tentativa de se 

diferenciar das acusações dos espanhóis, ao relatar que apesar de ser fisicamente loiro e 

ter o olho claro, ele era chamado de “negro índio de merda” e sua mãe de “puta” pelos 

seus colegas de escola.  

  

“Amigo eu tinha pouco, uns três ou quatro amigos, o resto da galera era 

bem maldosa. O pessoal me descriminava porque eu era brasileiro. Tive 

problemas lá por isso, mas eu aguentava. Eu nunca reclamei de nada, até 

que um dia, nossa, eu surtei”.  

 

Por muito tempo, tentou lidar com esta situação sozinho, queria ser forte o 

suficiente para superá-la, sem incomodar ou precisar de ninguém. No entanto, a situação 

o fez entrar em contato com a fragilidade humana e com sentimentos de impotência 

diante de algumas circunstâncias. Pedro, portanto, precisou pedir a ajuda de sua mãe 

para que esses fatos cessassem.  

Parece emergir de sua fala a crença de que preconceito se refere à cor e é 

perturbador ser discriminado por algo muito mais invisível: a nacionalidade. Acredito 

que isso tenha sido ainda mais impactante quando essa nacionalidade não está bem 

internalizada e aceita pelo próprio indivíduo. 
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 Em sua narrativa, Pedro demonstra muita crítica ao Brasil e ao povo brasileiro, 

expondo claramente que não se sente pertencente a esta cultura e não se orgulha de sua 

nacionalidade.  Portanto, pode ser ainda mais conflitante ser alvo de preconceitos por 

algo que você também tem dificuldades em aceitar.   

 

“O lugar que eu escolheria para me identificar não seria o Brasil. Eu tenho 

vergonha do Brasil, olha a situação do Brasil, é lixo na rua, você corre 

risco de vida na rua. Eu sou uma pessoa justa e correta.  Na Europa, o 

pessoal é chato, antipático, mal educado, mas não gosta de lixo na rua, eles 

não jogam nada na rua, nem mesmo cigarro, você pode por o pé na rua e 

eles param o carro na hora para você passar. Eu já fui atropelado aqui por 

isso. Eu não tenho orgulho de ser brasileiro, isso é propaganda do governo, 

eu tenho é vergonha. Não é porque eu não quero ser brasileiro, mas o 

Brasil tem muito que melhorar. O povo acha que está tudo ótimo, porque 

não conhece outras coisas. Na Europa, você não encontra casa de madeira 

ao lado de um shopping de 1 milhão de reais, em frente a um rio que é um 

esgoto. Com o dinheiro que construiu o shopping você constrói casas para 

as pessoas morarem, essas coisas que me irritam”.  

 

Ser alvo de preconceito devido a sua nacionalidade parece atingir exatamente 

aspectos difíceis da identidade étnica de Pedro. Sendo que até mesmo esta vivência 

preconceituosa somada a outras experiências pode ter contribuído para aguçar o seu 

senso critico com relação ao seu país de origem.  
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Maria  

 
 

 Sexo: feminino  

 Idade: 19 anos  

 Estado Civil: Solteiro  

 Escolaridade: Estudante – curso preparatório para vestibular 

 Configuração Familiar:    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Países em que já morou: Brasil, Estados Unidos e Alemanha.  

 Período de vida em cada país: Brasil: 0 – 8 anos  

                                                             EUA (Miami): 8 – 13 anos  

                                                             Alemanha: 13 – 14 anos 

                                                             EUA (Nova Iorque): 14 – 15 anos  

                                                             Alemanha: 15 – 19 anos  

                                                             Brasil: 19 anos   

 
 

Relações Familiares  

 

Maria nasceu em uma grande capital do Brasil e com vinte dias se mudou para 

outra. Nesta cidade, morou até os sete anos. Ela não se recorda muito deste período, mas 
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acha que foi um período bom. Relata que sua família pertencia à classe média, moravam 

em um bom apartamento, ela estudava em uma boa escola e que, desde nova, gostava 

muito de dançar ballet.  

Diferente da história apresentada anteriormente, que tinha em sua própria 

constituição aspectos interculturais presentes, esta família já tinha uma característica 

mais interiorana, sendo que ambos os cônjuges vinham de uma cidade do interior, e a 

família pouco contato tinha com outras culturas e países.  

Aos sete anos, eles voltaram para cidade em que Maria nasceu. Neste período, 

passaram a visitar mais frequentemente seus avós que moravam em uma cidade 

próxima. Após um ano, ainda em fase de ajustamento a nova cidade, seu pai recebeu 

uma proposta para trabalhar em Miami.  

Aos oito anos, Maria se mudou para os Estados Unidos. Até então ela havia 

viajado poucas vezes, tendo feito duas viagens para o norte do Brasil e uma viagem para 

o exterior.   

O primeiro impacto da notícia foi muito bom, segundo Maria. Ela imaginava os 

EUA como nos filmes a que assistia e isso a deixava contente. Gostou muito de Miami, 

mesmo sendo muito diferente do seu imaginário.  

A criança tem o privilégio de poder viajar no seu imaginário e curtir aquela 

mudança dando-lhe um contorno infantilizado. Porém, o impacto da decepção pode 

causar sentimentos de estranhamentos profundos, enquanto que o casal já consegue 

dimensionar melhor os desafios que essa realidade irá gerar.  

Diferentemente dos sonhos de Maria, o período de aculturação gerou estresse e 

conflitos intrafamiliares.  

Do ponto de vista sistêmico, a família é um todo integrado, no qual as 

dificuldades de um membro podem afetar a família como um todo (Cerveny & 

Berthoud, 2002). Neste caso, as dificuldades enfrentadas em função das mudanças 

culturais, das perdas sofridas e das alterações no ritmo de vida provocaram mudanças 

nas relações dos subsistemas, o que acabou afetando o sistema como um todo, segundo 

relatou Maria: 

 

“Foi muito difícil no começo às relações dentro da minha própria família. 

Acho que a família inteira estava tendo um pouco de dificuldade para se 

acostumar e todo mundo começou a brigar. Nos primeiros seis meses foi 

difícil entre eu e meus pais, entre eu e minha irmã, estávamos brigando 

muito. Mas, eu acho que era porque estávamos em um lugar diferente, não 
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estávamos acostumados, estava todo mundo estressado. Era uma realidade 

muito diferente da que estávamos vivendo e isso foi o mais difícil”.   

 

Um estresse familiar pode ser um fator prejudicial importante no processo 

aculturativo. A família em um período de expatriação pode contribuir para a adaptação 

dos membros, mas, poderá também ser um fator estressor importante, caso as 

dificuldades de adaptação provoquem muitos conflitos internos.   

Os conflitos vivenciados pelos membros, de forma geral, estavam relacionados 

às mudanças culturais. Especificamente, cada membro vivenciava algumas demandas 

particulares. O pai estava em fase de ajustamento as novas demandas profissionais, a  

mãe ainda lidava com as perdas no âmbito profissional e social e com assimilação de 

novos papéis, Maria e sua irmã precisavam lidar com as mudanças e adaptações a uma 

nova língua e ao novo ambiente escolar.   

À medida que a família foi se adaptando, os conflitos foram diminuindo. Maria 

relata que, com o tempo, começou a se sentir mais à vontade nos EUA e conseguiu 

construir novos vínculos. Depois de cinco anos em Miami, seu pai recebeu uma nova 

proposta e foi designado a trabalhar na Alemanha. Já habituada a Miami, Maria não 

pôde escolher e precisou se mudar para a Alemanha.  

Nesse país, o choque cultural foi maior em função do clima e de alguns aspectos 

da cultura alemã. Porém, após um ano, ela já começava a se sentir adaptada. Foi quando 

surgiu uma possibilidade de se mudar para Nova Iorque para estudar Ballet em uma 

famosa escola.  

Assim, com quatorze anos, Maria se mudou para Nova Iorque com sua mãe; sua 

irmã se mudou para Flórida para fazer faculdade e seu pai continuou morando na 

Alemanha. Ela ficou por um ano nos EUA, mas não conseguiu se adaptar a todas as 

mudanças e perdas que estava vivenciando. Tais perdas serão aprofundadas no item em 

que discuto as demandas de aceitação cultural.  

Neste novo processo aculturativo, novamente o estresse gerado pelas mudanças 

refletiu nas relações familiares. Porém, neste caso, o conflito se limitou apenas a díade 

mãe-filha conforme relatado.  

 

“Lá nós não tínhamos carro, morávamos em um quarto apenas, eu ficava 

estressada, deprimida e brigava muito com a minha mãe”.  

 

Diante de tantos conflitos, decepções e resistência em se adaptar à cultura nova 

iorquina, ao fim do primeiro ano, Maria pensava em voltar para Alemanha quando 
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recebeu a notícia de que seu pai havia se envolvido em um grave acidente. Sendo assim, 

retornaram imediatamente para Alemanha. A volta também não foi fácil, após um ano 

algumas coisas haviam mudado e era preciso se adaptar novamente. Com o retorno das 

aulas, Maria voltou a se sentir melhor na Alemanha, enquanto sua irmã continuava 

morando em outro país.  

Percebe-se que neste sentido o ambiente escolar funcionou como espaço 

socializador importante. A entrevistada expressou claramente que com o retorno às 

aulas, a convivência com novas amizades contribuiu para sua adaptação e felicidade.   

Maria relata que, no entanto, sua mãe, especialmente, enfrentou muita 

dificuldade em se vincular lá na Alemanha, chegando inclusive a pensar que ela nunca 

tenha se adaptado realmente.  

Até os dezoito anos continuou morando na Alemanha e aos dezenove resolveu 

se mudar para o Brasil sozinha, por  sua opção.  Segundo ela, está em um momento em 

que deseja explorar o mundo longe dos pais, demonstrando independência e capacidade 

de suportar o distanciamento.  

Atualmente, mora em uma cidade de porte grande no estado de São Paulo com 

sua irmã, enquanto seu pai se transferiu para outra cidade nos EUA, onde mora com sua 

mãe.  

Enfim, foi possível perceber que nos vários processos aculturativos vivenciados 

por essa família, os pais de Maria enfrentaram dificuldades importantes que 

prejudicaram o desenvolvimento de seus papéis enquanto pais. Cuidar, proteger e 

oferecer suporte no enfrentamento de problemas é o que se espera dos pais durante o 

desenvolvimento dos filhos, em seus vários contextos e essas funcionalidades se 

abalaram durante o período de adaptação.  

 Neste contexto, o fato de as crianças perceberem o enfraquecimento dos 

adultos, normalmente tido como pessoas fortes, pode gerar mais dificuldades, 

insegurança e medo diante de tantas novidades. É importante que os pais tenham a 

consciência de que o processo de aculturação acontece em todos que vivenciam a 

experiência de expatriação, independentemente de sua idade e dos graus de sua perda. 

Os pais não podem menosprezar as perdas e dificuldades vivenciadas pelos filhos, ao 

mesmo tempo em que precisam reconhecer as suas próprias dificuldades para assim 

procurarem lidar com elas da melhor maneira, não deixando de lhes oferecer cuidado, 

acolhimento e proteção.  
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Quando existem resistências nestes processos, os conflitos começam a surgir e 

podem afetar o desenvolvimento infantil e as relações familiares.  

 

Família Extensa 

 

Quanto à família extensa, Maria não demonstrou ter muito apego, não tendo 

demonstrado em nenhum momento sentir falta de uma relação mais próxima com os 

familiares que ficaram no Brasil. Ela atribui esse fato ao distanciamento que sempre 

existiu desde sua infância.   

  

Escola  

 

Durante a entrevista, foi possível perceber que a escola serviu como um cenário 

importante que possibilitava a interação social.  Durante os seus relatos, Maria refere-se 

ao início das aulas como um período em que surgia a oportunidade de se vincular e 

construir amizades.   

Na Alemanha, ela relata muita dificuldade da mãe em construir vínculos com os 

nativos e, no entanto, se diz ter superado as dificuldades de vinculação, tendo assim 

construído amizades por meio do ambiente escolar, enquanto que sua mãe não teve o 

privilégio de ter um ambiente que também favorecesse esses laços.  

Em Miami, as línguas mais faladas são o inglês e o espanhol devido a muitas 

imigrações latino-americanas. Graças a isso, Maria diz não ter sofrido muito com o 

idioma, pois, conseguiu assimilar rapidamente o espanhol, o que favorecia sua 

comunicação.  

Assim como na história de vida anterior, de Pedro, Maria relata que a 

dificuldade com o idioma prejudicou inicialmente o desempenho escolar. Entretanto, no 

momento em que conseguiu assimilar melhor a língua, o seu desempenho melhorou.  

Ao final, ela não faz referência a nenhuma dificuldade curricular, dizendo, inclusive, 

que o nível de educação no Brasil é melhor do que no exterior.  

  

 “Quando eu terminei a primeira série eu fui para uma escola melhor, mas 

mesmo assim o ensino americano era menos avançado. Obviamente, como 

eu não sabia inglês eu tive mais dificuldade no começo, mas depois que eu 

aprendi eu percebia que o ensino no Brasil era mais avançado. O nível de 

educação no Brasil é muito mais alto”.  
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Amizades 

 

No início, Maria relata que, por ser muito pequena, não compreendia que, ao se 

mudar, nunca mais iria ver aqueles amigos que tinha na escola. Acredita que isso tenha 

sido determinante para que não sentisse tanta saudade; também relata que não se 

considerava vinculada a ninguém devido a pouca idade.  No entanto, ele acredita que, 

para sua irmã (quatro anos mais velha), já tenha sido difícil, porque ela já tinha as 

amigas dela.  

Novamente, Maria aponta a pouca idade como fator importante em processo de 

mudança. Neste momento, atribui que foi mais fácil romper com os laços a sua pouca 

idade, e em outro momento, aponta que o fato de ser criança, a ajudou a se adaptar às 

diferenças culturais.  

Na Alemanha, Maria relata ter encontrado mais problemas, pois o alemão é mais 

fechado e demora mais a se vincular, principalmente com estrangeiros. No entanto, 

depois que se vincula a amizade se torna forte.  

O que mais nos chamou a atenção neste caso foi a dificuldade vivida atualmente 

para fazer novos vínculos com os próprios brasileiros, ao retornar ao Brasil. Maria está 

enfrentando um novo choque cultural, porém, agora esse choque é em seu próprio país. 

O choque da volta é comumente negado pelos pesquisadores e profissionais envolvidos 

no processo de expatriação (Kato et al, 2005), no entanto a volta pode gerar sentimentos 

de estranhamento intenso, pois a pessoa expatriada não é mais a mesma e quando ela 

retorna também encontra tudo mudado.  

 

“Esta sendo difícil porque as pessoas parece ficarem chocadas com a 

minha vida e eu não gosto disso, fico sem graça. Teve uma pessoa que me 

perguntou de onde eu era e eu não sabia responder, não sou de lugar 

nenhum por isso precisei contar a minha vida.  Aqui parece que isso não é 

normal, as pessoas acham isso especial e ficam perguntando demais, 

querendo saber como foi viver isso. Enquanto que para mim sempre foi algo 

normal ser de todo lugar. Na escola internacional era normal. Aqui poucas 

pessoas viajaram para fora, é uma realidade muito diferente”. 

 

 

Na cidade de seu avô, Maria encontrou mais facilidades em fazer novas 

amizades. Um fator valorizado por ela foi que seus novos amigos já tinham laços de 

amizade constituídos com outros membros de sua família de origem. Parece ter se 

sentido mais segura e confortável para estabelecer vínculos com essas pessoas que já 

faziam parte da rede social de sua família. Essa foi uma vivência nova e muito 
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valorizada por ela, uma vez que todos os vínculos construídos nos últimos dez anos de 

sua vida não vaziam parte de uma rede integrada. Relata que na Alemanha, por 

exemplo, os pais dos seus amigos não se envolviam com a sua mãe pelo fato de ela não 

ter crescido com eles e ainda, ser estrangeira.  

 

“Lá eu fiz amizade, mas as pessoas que eu conheci são conhecidas da 

minha família. Portanto, estão todos conectados pelas famílias que já se 

conhecem”.  

 

Outro aspecto importante e que merece destaque especial diz respeito ao 

conceito de amizade que ela tem. Claramente, a concepção de amizade está inserida em 

um contexto globalizado cujo cenário é o mundo. Para a entrevistada, a amizade só pode 

ser considerada verdadeira com o tempo e se ela sobreviver à distância.  

 

“Amizade você só sabe se é verdadeira depois que você se muda de país e a 

amizade ainda continua. Hoje, percebo que algumas pessoas que eu 

considerava minhas amigas não são. Depois, você percebe que com a 

distância elas não querem mais saber de você. Amiga de verdade é aquela 

que continua ao seu lado mesmo quando você está do outro lado do mundo. 

Eu tenho algumas amigas de Miami e umas três ou quatro da Alemanha, 

apesar de ser cedo para dizer que as minhas amigas da Alemanha irão 

continuar”. 

 

Apesar de se sentir decepcionada quando uma amizade se rompe com a 

distância, Maria se diz acostumada com isso e inclusive acredita que isso pode ser 

positivo, pois com isso, só mantém em sua rede, amigas verdadeiras.  

Quanto a sua habilidade em fazer novos amigos, Maria acredita que antes 

precisa se sentir confortável no lugar para que possa se abrir para o relacionamento. 

Lembrando que este estado de conforto na cultura estrangeira foi denominado como 

aculturação (Kato et al, 2005). Portanto, para esta entrevistada o fato de se sentir 

ajustada culturalmente favorece a abertura para a construção de novos vínculos.  

 

“No inicio eu sou um pouco tímida para fazer novas amizades. Talvez não 

seja timidez, mas sim um pouco de medo em me abrir. Mas, à medida que 

vou me sentindo confortável no lugar, que vou me sentindo em casa eu 

consigo me abrir mais e aí é fácil de me relacionar. Acho que sou um pouco 

como os alemães”. 

 

Ao fim desta fala, o que me chama a atenção foi sua percepção do quanto o seu 

comportamento se assemelha à cultura alemã. O que nos permite pensar que a adaptação 
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à cultura estrangeira foi bem-sucedida, a ponto de internalizar determinados conceitos e 

crenças.  

 

Relacionamento Amoroso  

 

Maria já namorou três alemães e um argentino. Com essas experiências, 

percebeu que as similaridades entre as duas culturas latinas contribuíram para que o 

relacionamento tivesse mais intimidade e interação. Segundo a entrevistada, de acordo 

com a sua experiência um relacionamento de culturas diferentes pode prejudicar a 

comunicação, no momento em que as diferenças se exaltam.   

Para ela, a ligação entre as famílias também é importante para o bom 

entendimento do casal, valorizando esse aspecto que era característico do seu 

relacionamento.   

 

 “Minha mãe dizia que gostava muito dele e que se dava melhor com a 

família dele, pois parecia que tínhamos uma cultura mais parecida. E de 

fato era diferente namorar com ele, a gente se entendia melhor, dava para 

conversar sobre tudo. Com os alemães eram diferentes, tinha algumas 

diferenças culturais que não dava para conversar muito”.  

 

O fim do seu relacionamento ocorreu em função de sua mudança para Nova 

Iorque. O que contribuiu para que o período naquela cidade fosse ainda mais difícil.  

 

“Terminei meu namoro com o argentino porque eu me mudei para Nova Iorque. Por 

isso, aquele período foi muito, muito difícil. Foi terrível pensar nisso. Quando eu voltei 

nos voltamos, mas depois terminamos porque ele foi morar no internato. Nesta época, 

eu pensava que dava para continuar um namoro à distância e depois com o tempo eu 

percebi que não dava”.  

 

 

No Brasil, Maria não gostaria de namorar nenhum brasileiro, pois sua imagem 

de homem brasileiro era de um falso conquistador. No entanto, atualmente ela se mostra 

mais flexível, ressaltando que está começando a ter uma percepção diferente.  

No relacionamento amoroso entre adolescentes os processos sexuais e afiliativos 

são centrais, sendo que os processos de apego e cuidado não aparecem como tão 

determinantes para a relação (Souza & Ramires, 2006).  O comportamento sexual é uma 

faceta central das relações entre adolescentes, assim como o sistema afiliativo, que faz 
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com que a amizade se torne uma característica muito presente na relação entre 

adolescentes.  

Portanto, para um adolescente manter um relacionamento à distância se torna um 

grande desafio, pois o distanciamento pode afetar diretamente as duas questões centrais.  

 

Demanda de aceitação cultural  

 

Para Maria, a sua idade foi um fator importante que contribuiu para seu processo 

adaptativo. Ela relata que algumas formas de educação em Miami eram completamente 

diferentes daquilo que ela tinha como referência do que era normal. No começo 

estranhou, mas depois foi se acostumando e passou a respeitar as diferenças. A 

entrevistada inclusive aponta que um dos aspectos positivos de sua história de vida foi a 

compreensão das diferenças culturais.   

 

“Definitivamente, isso me ajudou a entender as diferenças culturais. Pois, 

uma pessoa que nunca saiu do seu país é difícil ela entender que tem 

pessoas que pensam diferente, que não existe um certo ou errado, só tem 

culturas diferentes e religiões diferentes. É difícil você entender isso, mas 

acho que de tanto mudarmos eu comecei a entender. Cada lugar vai ter 

uma cultura diferente, até cada família”.  

 

Para que essa experiência seja enriquecedora acredito que aprender a conviver 

com as diferenças culturais seja algo determinante, afinal a pluralidade cultural pode 

trazer aprendizados úteis para a convivência social, além de promover novas formas de 

ver, ser e estar no mundo.  

Apesar de notar e aprender a conviver com essas pluralidades culturais em 

Miami, quando se mudou para Alemanha Maria se deparou com um novo choque 

cultural. A Alemanha apresentava novos valores, novas crenças e regras sociais que  

colidem com as crenças, valores e regras encontradas na cultura americana e daquilo 

que ela trazia da cultura brasileira. Na Alemanha, as pessoas demoram mais para 

construírem novos vínculos, existe mais resistência para aceitarem o estrangeiro, as 

relações são mais frias, a bebida alcoólica é mais liberada e os jovens frequentam bares 

e festas mais precocemente.  

 Portanto, considerando a cultura como uma forma organizadora do individuo de 

estar e se portar no mundo, é possível entender o quanto esse choque cultural pode gerar 

confusão e estranhamento, reforçando assim, a importância de ser flexível culturalmente 
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para compreender e conviver com diretrizes culturais que não são apenas distintas, pois 

em alguns casos chegam a ser antagônicas.   

Diante disso, Freitas (2000) acredita que a convivência entre duas culturas só 

será possível se houver um mínimo de interação entre os sujeitos e a capacidade de 

definição de um denominador mínimo comum.  

A primeira impressão que Maria teve da Alemanha foi de uma cidade triste. O 

clima não agradava e as relações eram mais difíceis. Segundo ela, o alemão é mais 

fechado e tem mais preconceito com estrangeiros. O país era mais liberal e as pessoas 

frequentavam bares e festas, sendo que o uso de bebida alcoólica era mais disseminado. 

O que diferenciava muito dos EUA. Porém, relata que por ser adolescente isso não foi 

ruim, apenas cita como diferente.  

Com o tempo, conseguiu construir laços de amizades o que foi muito importante 

para o seu processo de aculturação. A escola novamente foi um espaço importante para 

que esses vínculos pudessem se constituir.  

A cultura em Nova Iorque gerou muitas dificuldades adaptativas para Maria. Ela 

classificou esse período como sendo terrível. Os aspectos negativos que contribuíram 

para a não adaptação foram: a decepção com relação ao teu desempenho na escola de 

Ballet, a separação da família, a separação do namorado, o choque cultural e as 

mudanças de moradia. 

 

“Foi muito ruim. Primeiro, que eu sempre fui muito boa em ballet e sempre 

me destaquei em todos os lugares que fui. Quando cheguei lá, me avaliaram 

com o rendimento abaixo do esperado para minha idade. Por isso, fui 

rebaixada para ficar na turma de pessoas menores do que eu. Esse já foi um 

choque grande. Fora que era primeira vez que eu estava morando longe da 

minha família, só com a minha mãe. Lá nós não tínhamos carro, 

morávamos em um quarto apenas, eu ficava estressada, deprimida e 

brigava muito com a minha mãe. Fora que eu não gostava da cidade, as 

pessoas são tristes e estressadas. Isso me estressava também. E ainda foi 

uma fase em que eu tinha terminado com o meu namorado da Alemanha”.  

 

As características das cidades podem influir na adaptação dos indivíduos, 

segundo a fala dos próprios entrevistados. Nova Iorque é considerada uma das cidades 

mais populosas do mundo, e, portanto, tem uma característica própria e única, 

dificilmente podendo ser comparada com outras cidades de características diferentes. 

Acredito que Maria tenha voltado para os Estados Unidos com uma boa imagem 

construída em Miami, e com uma expectativa de que sua experiência seria semelhante. 
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Porém, quando chegou, se deparou com outra cultura, com outro ritmo de vida, com 

novas formas de se relacionar, portanto novas decepções e confusões.  

Neste ponto não podemos dizer que falta de domínio do idioma tenha sido um 

obstáculo aculturativo, pois Maria já havia morado cinco anos no EUA. Portanto, o 

idioma pode ser compreendido como mais obstáculo na vida de filhos de expatriados, 

porém, não é o único e nem sequer tão determinante, uma vez que existe uma série de 

outros fatores culturais e relacionais que podem trazer sérias dificuldades. Penso que o 

fato de  Maria não ter construído novos vínculos em Nova Iorque contribuiu muito para 

sua não adaptação.  

 

Identidade Cultural  

 

Maria deixou o Brasil aos oito anos de idade, momento em que seu nível 

cognitivo não permitia construir uma imagem estável da sua experiência. A meu ver, a 

internacionalização de identidade cultural só ocorre quando de fato vivemos essa 

cultura, e na falta desta vivência Maria baseou-se  na fala da mãe.  

No entanto, a cultura brasileira não foi valorizada pelos pais de Maria, não sendo 

assim transmitida de geração para geração. Sua mãe lhe transmitia uma imagem de que 

o Brasil era um país com muita pobreza e muita violência, por isso ela não queria voltar 

a sua terra natal. Sentia medo ao sair do carro e ao andar pelas ruas.  

  

“Quando vinha para o Natal era um choque quando eu saia do aeroporto, 

eu olhava e pensava que era um lugar horrível, muito feio, com pessoas 

feias e pobres. Isso quando eu tinha uns nove, dez anos de idade. Eu achava 

horrível e nunca queria voltar. Eu acho que eu só mudei de ideia o ano 

passado. Quer dizer, eu parei de pensar que lugar horrível e comecei a 

aceitar. Mas, mesmo assim eu não queria voltar”. 

 

Com a falta da construção de uma imagem brasileira durante a sua infância, com 

a percepção transmitida pelos seus pais, com as referências construídas no exterior, 

passou a enxergar o Brasil com olhos de estrangeira. No entanto, Maria carrega consigo 

uma nacionalidade confusa e ao mesmo tempo desconhecida. No Brasil, ela não tem 

vínculos, não tem histórias, não tem lembranças. Voltar ao Brasil significa busca, busca 

de uma identidade, de uma história, de uma cultura, de um lugar em possa se sentir 

pertencente.   
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Apesar, de ter atualmente dezenove anos, Maria apresenta os mesmos conflitos 

de um adolescente, ela busca uma identidade, busca um grupo em que ela possa de fato 

se sentir pertencente (Silva et al, 2008) 

Em meio a tantas diversidades culturais, a identidade étnica brasileira de Maria 

ficou confusa. Voltar ao Brasil significa buscar sua própria raiz e construir sua 

identidade brasileira. Segundo a entrevistada, no fim do ano de 2010, ela passou um 

período na cidade natal de seus pais, onde moram alguns familiares, e foi a primeira vez 

que ela se sentiu enraizada a um lugar e a uma história. 

 

“Quero conhecer minha cultura, quero me tornar uma brasileira de 

verdade. Hoje não sou nada. Lá fora sou estrangeira, aqui as pessoas falam 

que sou gringa, por isso resolvi voltar”.  

 

O desejo de enraizamento foi determinante na decisão tomada por Maria de 

voltar para o Brasil. Ao mesmo tempo em que busca uma sensação de pertencimento, 

Maria também deseja saber quem ela de fato é, qual a sua raiz, qual a sua história.  

 

 “Todo mundo que eu conhecia, os pais deles conheciam a minha mãe, 

eram amigos da minha família, todos se conheciam. Daí eu pensei que ali 

tinha tudo que eu sempre quis, pois todos os meus amigos tinham uma 

sociedade de todo mundo se conhecer. Você sente que você faz parte de um 

lugar, que você tem raiz em um lugar.  Pela primeira vez eu me senti assim. 

Por que meus pais se conheceram lá, minha família é quase toda de lá, 

então quando eu fui pra lá eu achei o máximo. Todo mundo conhecia a 

minha família, todo mundo sabia quem era a minha mãe, eu achei o máximo 

e quis me mudar pra cá”.  

 

Em Miami, Maria relata que não sentia a falta do enraizamento porque Miami 

era uma cidade que recebia muitos estrangeiros. No entanto, nesta época ela era criança 

e ainda não havia entrado na fase em que a busca por uma identidade se intensifica. Já 

na Alemanha, em outro período do seu desenvolvimento, sentiu muita falta do 

sentimento de pertencimento a um ambiente social. Apesar de estudar em escola 

internacional, a maioria dos seus amigos eram nativos, portanto todas as famílias dos 

seus amigos já se conheciam, todo mundo já fazia parte de um grupo de amigos, e 

Maria se sentia excluída.  

 

“Eles não me tratavam mal, mas eu era estrangeira. E os pais deles não 

iam ligar para minha mãe para conversar, simplesmente porque eles não 
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cresceram junto como era com as outras famílias. Então na Alemanha eu 

sentia muita falta disso”.  

 

Maria conta que gostou de voltar ao Brasil, mas que ainda enfrenta alguns 

problemas. Atualmente, tem dificuldades com o seu próprio idioma e diz que se sente 

magoada quando as pessoas dizem que seu português é errado e com sotaques.   

Para ela, o Brasil é um país com muitas desigualdades e, tomando cuidado para 

não ser preconceituosa, tece algumas críticas sobre o jeito de ser do brasileiro. 

Considera que a classe alta brasileira tenta ser como os americanos e não alimenta uma 

identidade brasileira. Acaba valorizando muito as viagens para os Estados Unidos com 

o objetivo de fazer compras e não pensa em fazer viagens culturais. O objetivo é, na 

maioria das vezes, materialista e pouco cultural.  

 

Futuro 

 

Em alguns casos, a experiência de expatriação pode ser internalizada de tal 

forma na vida do individuo que morar em um único local passa a ser uma escolha 

improvável, enquanto que a experiência de expatriação passa a ser uma opção de vida.  

 

“Não pretendo morar no Brasil para o resto da minha vida. Acho que não 

consigo morar em um lugar apenas, acho que nunca vou conseguir parar. 

Sei que quando eu tiver família tudo vai ser mais difícil. Por isso, voltei 

para o Brasil. Não é por estudo, mas porque quero construir uma base aqui 

para quando eu voltar os meus filhos terem um lugar”.  
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Ana  

 
 Sexo: feminino  

 Idade: 25 anos  

 Estado Civil: Solteiro  

 Escolaridade: Superior Completo  

 Configuração Familiar:    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Países em que já morou: Brasil, Inglaterra, Costa Rica 

 Período de vida em cada país: Brasil: 0 – 12 anos  

                                                                        Inglaterra: 12 – 15 anos   

                                                                         Brasil: 15 – 21 anos  

                                                                        Costa Rica:  21 anos (6 meses)                                                                      

 
 

Relações Familiares  

 

A família de Ana é natural de cidade brasileira de grande porte, tanto por parte 

de pai como por parte de mãe. Já em função do trabalho, o pai de Ana se mudou para 

uma cidade do interior, onde Ana nasceu. Em poucos meses, sua família se mudou para 

outra cidade de porte maior.  Ana é a filha mais velha, e tem uma irmã e um irmão que 

são gêmeos.  

Bancário  

51  anos   

Do Lar 

51 anos 

Ana 

25 anos 

Estudante 

21 anos 

Estudante 

21 anos 



63 
 

Ana estudou sempre no mesmo colégio, e morou na mesma cidade até seu pai 

ser expatriado e após a expatriação retornou para o mesmo colégio e mesma cidade, 

onde mora atualmente. 

Seu pai foi convidado a se mudar para Inglaterra, quando Ana estava na sétima 

série. Foi sua primeira mudança, conforme ela mesma destacou. A proposta surgiu em 

1998 e dentro de três meses a família inteira precisou se mobilizar para a mudança. A 

sua mãe já não trabalhava nesta época. Sendo assim, não precisou romper com nenhum 

emprego.  

Em Londres, Ana ficou por dois anos e meio, aproximadamente. E segundo ela, 

foi difícil tanto chegar como partir da Inglaterra.  

 

“Foi um baque tanto na ida como na volta. É aquele negócio: é ruim para 

ir e ruim para voltar”.  

 

Relata que não pensava na possibilidade de seu pai ser designado a trabalhar no 

exterior; para ela, essa noticia, foi um fato muito novo e inesperado. Por isso, houve um 

pouco de resistência de sua parte no momento que a recebeu, uma vez que não queria 

ficar longe dos seus amigos. Mesmo, com a resistência inicial, precisou superar esses 

desafios e partir junto com a família para Inglaterra.  

Apesar, de a família ser vista por profissionais da área como um fator 

equilibrante importante para o sucesso da missão internacional, normalmente, a empresa 

não se preocupa e não direciona práticas em prol do processo aculturativo das esposas e 

filhos. A família, portanto, acaba sofrendo grande impacto do choque cultural e isso 

pode gerar conflitos familiares significativos e consequentemente prejudicar o 

desempenho do executivo (Kato et al, 2005). 

Confirmando isso, Ana relata que só existiu um suporte financeiro da empresa, 

como: aluguel da casa e escola internacional para os filhos. Porém, não se recorda de 

nenhuma preocupação com a adaptação deles.  

 

“Era cada um por si mesmo. Então, minha mãe teve que tentar se envolver 

com um grupo de Brasileiros. Por exemplo, meu pai conhecia um brasileiro 

que trabalhava no banco. Aí saia com a esposa e minha mãe começava a 

criar um vinculo de amizade. Ela estava fazendo aula de inglês lá, aí 

começou a fazer outros vínculos de amizades. Mas, a empresa não deu 

apoio nenhum à família”.  
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Uma dificuldade importante relatada por Ana diz respeito ao impacto das 

mudanças na família e principalmente na relação dos pais. Essa família parece ter 

sofrido com a alta demanda de trabalho do pai e com a sua consequente ausência em um 

período de vulnerabilidade e confusão gerada pelo choque cultural, tal qual apontado 

por Develioğlu (2010).  Pois, ao mesmo tempo em que o expatriado precisa se dedicar 

para assimilar suas novas responsabilidades dentro de um cenário diferente, ele também 

convive com uma demanda familiar que passa por um período de dificuldades em 

função de mudanças por ele gerado. Deste modo, é um momento em que o fracasso 

poderá decepcionar tanto a empresa que acreditou e investiu em sua expatriação, quanto 

a família que mudou toda a sua rotina de vida em função desta missão.  

 

“É um momento em que o expatriado precisa provar uma série de coisas. 

Porque ele é um gasto muito grande para a empresa, então precisa dar um 

retorno muito bom para justificar a ida dele e da família para lá. Então, a 

dedicação é grande”.  

 

“Acho que foi um período difícil para o meu pai também no sentido de ver a 

família sofrendo por causa dele, essas coisas de que eu estou 

proporcionando esse mal-estar para minha família”.  

 

Pensando sob o ponto de vista bioecológico (Bronfenbrenner, 1996), podemos 

entender que as mudanças no ambiente de trabalho do pai (exossistema) refletiram 

diretamente nos membros da família, tendo influenciado diretamente nos contextos do 

microssistema e do macrossistema.  

Ana relata que o casamento dos pais passou por uma crise conjugal neste 

período.  

 

“Meu pai foi cuidar de operações na Europa inteira. Ele teve que viajar 

muito ao longo desses dois anos e meio. Acabou que chegou a afetar o 

casamento dos meus pais. Minha mãe fala que por pouco que não deu 

errado. Por que ela estava lá sozinha, vulnerável, sem nenhum contato e 

apoio familiar ou de amizade, e a pessoa de apoio dela era ele, por que os 

filhos eram muito jovens, nós não éramos boas companhias, e ele não 

estava lá. Então, foi muito complicado”.  

 

Na ausência da figura paterna orientando, acolhendo e protegendo, Ana se viu 

diante da demanda de exercer o papel de filha parental e dar apoio a sua mãe, o que 

ultrapassava sua condição desenvolvimental, mas exerceu grande impacto em sua vida, 

pois o apoio e o acolhimento deveriam ser na direção contrária. Uma vez que, mesmo 

que a ausência de seu pai reflitisse diretamente na relação conjugal, não significava que 
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Ana também não estivesse sofrendo com a sua ausência. Ela relata as diferenças da 

presença do pai em sua vida antes e durante o período de expatriação.  

 

“Eu não percebia tanto os problemas do casamento deles, eu sentia a 

ausência do meu pai. Durante a semana ele não estava com a gente, ele 

viajava para outros países. Aqui ele sempre trabalhou em outra cidade, só 

que ele ia e voltava todos os dias. Toda noite e todo final de semana ele 

estava com a gente. E, lá menos. Eu sentia muita ausência dele a noite”.  

 

Na família de Ana, outro membro que sofreu muito com as perdas e mudanças 

foi o seu irmão, tendo isso afetado outros membros em busca dessa regulação do 

sistema.  

 

“Meu irmão talvez tenha sentido mais todas essas mudanças. Ele era uma 

criança muito fechada, não se comunicava muito com os amigos, ele ia 

para o pátio e enquanto todos brincavam ele ficava no canto no banquinho 

.Isso pelas questões da língua e por ele ser fechado tinha mais dificuldade. 

Essa era uma preocupação muito grande da minha mãe do filho dela está 

ficando excluído e tudo mais”.  

 

Ana, percebendo as dificuldades do irmão, a preocupação da mãe, acabou 

reprimindo seu próprio sofrimento para não gerar mais problemas para a família. 

Ao falar sobre isso, ela reforça o reflexo desta experiência nas relações 

familiares, afirmando inclusive que essa vivência não foi unificadora, sendo que em 

alguns momentos ela mais desagregou do que agregou a família. Porém, ressalta que o 

fato de ter vivenciado essas dificuldades em função da mudança para Londres não 

significa que a permanência no Brasil teria evitado o surgimento dos mesmos ou até 

mesmo outros problemas.  

 

“Em alguns casos unifica, mas no nosso não unificou tanto. Meu sofrimento 

foi muito interno, não trouxe isso para a família, para deixar a gente mais 

junto. Não sei essa experiência piora ou melhora, ou se seria o curso 

natural e aconteceria também no Brasil. Mas eu não acho que esse foi um 

fator que não unificou a família, por exemplo”.  

 

“Eu não era de compartilhar o meu sofrimento com a minha mãe, talvez até 

para não deixa-la preocupada. Porque já sabia do problema que ela 

passava com o meu irmão, e eu não queria expor uma tristeza minha para 

deixa-la mais preocupada. Acho que era algo como: deixa que eu aguento e 

vai cuidar dos menores”.  
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A volta ao Brasil ocorreu no final de 2000. Ana fez faculdade em uma 

Universidade muito bem reconhecida e durante esse período, ela foi para Costa Rica 

aperfeiçoar o Espanhol, apesar de já ter feito na Inglaterra como uma terceira língua.  

Viajou por seis meses fazendo “mochilão”, tendo passado um período na 

Inglaterra fazendo o curso de Business English e outro na França, estudando francês, 

aperfeiçoando a segunda língua que havia aprendido na Inglaterra. Atualmente, Ana 

trabalha e entende que isso encerra o ciclo de viagens.  

A mãe de Ana aprovou essa experiência, apesar dos desafios que ela provoca. 

Inclusive, atualmente tem vontade de ter outras experiências fora do Brasil. Enquanto 

que seu pai dificilmente aceitaria outro processo semelhante, pois hoje já tem uma 

posição financeira confortável e seus filhos estão em uma época profissional importante 

o que impediria ou prejudicaria a ida deles para o exterior.  

 

Escola 

 

Diferente de outros casos aqui apresentados, Ana sentiu o impacto das 

diferenças curriculares tanto na ida como na volta. As dificuldades com o inglês, com o 

ritmo escolar e com as diferentes matérias exigiram mais envolvimento para conseguir 

acompanhar o ritmo escolar.  

 

“Para ir era ruim porque não sabia inglês. A gente fez algumas aulas antes 

preparatórias, particulares, para ver se dava uma arrancada. Mas, é 

diferente. É uma outra vida, um outro clima, um outro ritmo escolar, são 

outras matérias. É um mundo completamente diferente”.  

 

No entanto, no retorno ao Brasil as dificuldades se iniciaram novamente. O 

problema agora era se readaptar ao ritmo escolar brasileiro, as matérias que não estavam 

no mesmo nível, exigindo mais dedicação uma vez que houve dificuldades até mesmo 

com a própria Língua Portuguesa.  

 

“Na volta, você perde muito. O currículo não era o mesmo quando eu fui e 

quando eu voltei perdi muita coisa. Eu já não falava português tão bem 

quando eu voltei, as aulas eu não acompanhava mais, pois ela preposição, 

pronome, sujeito. E eu pensava: - o que é isso que eu não vejo a três anos? 

Então, foi muito difícil o retorno.”  

 

“Fazia três anos que eu não estudava. Então, foi muito difícil o retorno. A 

questão curricular pesou bastante. Eu precisei fazer aula depois do colégio, 
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porque o ensino lá não é tão bom quanto no Brasil. Matemática eu não 

estava avançada e eles estavam. Química eu estava avançada e eles nem 

tanto. Eu não sabia o básico. O professor fazia a pergunta, eu não sabia o 

básico e todo mundo dava risada. Mas, nada que não fosse recuperável. 

Assim, eu consegui passar em uma boa universidade. Mas, foi um período 

que eu precisei me dedicar muito aos estudos”. 

 

Quanto à função socializadora da escola, Ana relata que o aspecto multicultural 

característico de um colégio internacional foi um grande desafio, exigindo que ela 

superasse as dificuldades com o idioma e com a diversidade cultural, para assim 

conseguir construir novos laços.  

Porém, depois de superados esses desafios, a escola conseguiu ser um 

importante suporte social a família, uma vez que a rede por eles construída foi através 

das relações que se iniciaram na escola, através dos filhos. Portanto, a escola ofereceu 

um espaço socializador aos filhos, que conseguiram através dos vínculos construídos 

auxiliar os próprios pais a construírem suas redes sociais, especialmente quando esses 

vínculos ocorriam entre brasileiros.  

 

“Acho que pelas dificuldades semelhantes, como a língua, e por serem 

brasileiros, as famílias acabavam se unindo”.  

 

Amizade  

 

Em um primeiro momento, Ana resistiu à ideia de se mudar para Londres, pois 

não queria se desvincular dos amigos.  Porém, depois com o tempo notou que não sentiu 

tantas saudades e conseguiu se adaptar a essa distância. Novamente, o fator pouca idade 

aparece como sendo importante para essa adaptação.   

 

“Quando meu pai falou houve uma resistência, por que você vai ficar longe 

dos seus amiguinhos. Mas, como eu era nova talvez não houvesse tanta. 

Houve mais para voltar do que para ir”.  

 

Neste caso, dois aspectos contribuíram para que Ana conseguisse lidar bem com 

o distanciamento de alguns amigos: voltar ao Brasil a cada seis meses e reencontrá-los e 

uma grande amiga ter ido morar com eles em Londres por um período. Esses dois 

aspectos contribuem para a sustentação de alguns vínculos e ainda para a manutenção 

de uma identidade cultural brasileira.   
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“Eu sentia falta dos meus amigos, mas nem tanta porque eu os via a cada 

seis meses. Uma grande amiga também foi para lá fazer um curso de inglês 

e ficou morando com nós. Virou uma quase irmã. Era um período muito 

dinâmico, então não dava tempo de sentir saudades. Você tem que aprender 

a língua, estudar, o colégio ia até às três e vinte da tarde. Era muita coisa 

ao mesmo tempo acontecendo. Aqui era mais tranquilo. O colégio ia até 

meio dia e quarenta”.   

 

Porém, Ana encontrou dificuldades em se inserir nos grupos sociais londrinos. O 

caráter multicultural da escola onde estava em alguns momentos foi um aspecto 

complicador, pois tinha uma serie de crenças, valores e regras distintas convivendo em 

um mesmo ambiente. É natural que a inserção e vinculação sejam um processo lento e 

difícil.  

 

“Acho que foi lá pela metade deste período. Por que foi assim:  eu cheguei 

lá para estudar no colégio internacional e são três níveis de inglês. Em seis 

meses eu estava no nível avançado. Acho que a questão de entrar em grupo 

é difícil, a questão do aspecto multicultural da escola é muito complicada, 

você lidar com as pessoas de outras culturas era difícil. Eu tinha vários 

amigos árabes, japoneses, chineses, europeus, de tudo quanto é jeito”. 

 

Normalmente, o contrato de expatriação tem data certa para início e fim, sendo 

que geralmente esse tempo gira em torno de dois e três anos (Cardoso, 2008).  No caso 

de Ana não foi diferente. A experiência em Londres durou dois anos e meio. 

Considero curto esse período de tempo, uma vez que o primeiro ano é marcado 

por muitas dificuldades adaptativas. No segundo ano, uma vez adaptado o indivíduo 

começa a gostar e se beneficiar da experiência e logo em seguida precisa lidar com a 

volta e o choque que ela propicia. O caso de Ana não foi diferente, quando ela começou 

a se sentir adaptada e a gostar desta experiência, chegou o momento de voltar. Ela relata 

que a volta foi também um período difícil, talvez até mais difícil que a ida.  

 

“Quando voltamos para o Brasil, eu estava no final do primeiro colegial e 

meus irmãos na sétima série, se eu não me engano. E foi um baque tanto na 

ida como na volta. É aquele negócio: é ruim para ir e ruim para voltar”.  

 

O choque da volta acontece porque o sujeito deixa uma realidade quando viaja e 

ao voltar encontra outra. (Freitas, 2000) Isso ocorre porque o indivíduo se desenvolve 

dentro de um contexto, e quando esse contexto se modifica uma nova transição se 

processa. Você mudou, o contexto mudou, as pessoas mudaram e o tempo também 

mudou, portanto não é simplesmente voltar para trás. Todas essas mudanças provocarão 
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outras mudanças no desenvolvimento do indivíduo, que também provocará mudanças 

no ambiente e nas pessoas com quem convive.  

 

 “Até porque a pessoa cresce de tal forma nesta idade, dos treze aos 

dezesseis anos, é determinante a mudança. As meninas ficaram mais baixas 

e os meninos mais altos, antes aos treze que você não pensava em namoro, 

que não tinha essa diferenciação homem e mulher, aos dezesseis já passa a 

ter. Todo mundo já tinha engatado em turminhas, namoricos, e eu não 

estava nesta ainda. Até porque lá o tempo é diferente. Eu tive essas 

dificuldades de ver em qual turma eu me encaixava. Tive grandes decepções 

em termos de amizade, de pessoas que eu achava que eram meus amigos, 

mas que me usaram na volta”.  

 

Ao chegar e perceber tantas mudanças, principalmente nesta fase na qual elas 

são determinantes, como ela mesma comentou, é natural que ocorram decepções, 

mágoas e estranhamento. Sua expectativa era encontrar o mesmo ambiente e as mesmas 

relações. No entanto, as pessoas estão em constante processo de desenvolvimento, 

portanto dificilmente serão as mesmas. No meio de tantas transformações, as afinidades, 

os valores, a forma de enxergar o mundo e as relações também se modificam, podendo 

isso ser determinante para rompimentos de laços até então significativos.   

Quanto aos amigos que permaneceram na Inglaterra, Ana relata que conseguiu 

manter alguns vínculos, sendo que essas relações continuam permeadas pela diversidade 

cultural. Existem algumas diferenças e posturas das quais ela discorda, mas que, por 

outro lado, compreende e respeita os valores e diferenças culturais.  

 

Relacionamento Amoroso  

 

Vincular-se com o diferente foi um desafio, inicialmente, para Ana, devido aos 

valores que as diferentes culturas pregavam. A dificuldade com o idioma também 

interferiu nas interações, pois deixava algumas vezes a comunicação falha.  

Em função destes dois aspectos, Ana enfrentou uma de suas maiores 

dificuldades durante o período de expatriação. Ela se apaixonou por um judeu e eles 

começaram a se relacionar. Porém, a religião dele não permitia o namoro. Em função 

disso, seu namorado terminou o relacionamento. No entanto, assim como Ana ele estava 

desenvolvendo ainda o seu inglês e com isso, ela não compreendeu que ele havia 

terminado o relacionamento. Quando entendeu o que havia ocorrido, Ana entristeceu-se 
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bastante, pois se dizia apaixonada por ele. Esse período foi muito difícil, ela se deprimiu 

e até mesmo teve ideias suicidas. 

A decepção amorosa na vida do adolescente em muitos casos assume uma 

amplitude muito profunda. A frustração se torna um obstáculo quase que intransponível 

levando o adolescente a ter reações psicológicas extremas como depressão, isolamento e 

até mesmo tentativas de suicídio. No entanto, muitas vezes essas situações atingem 

esses extremos quando o amor não correspondido não é apenas do namorado ou 

paquera, mas de sua família também (Silva et al, 2008).  

As fragilidades dos vínculos familiares, as poucas demonstrações de carinho e 

afeto, podem interferir nas reações e dificuldades de lidar com um problema, 

principalmente porque neste cenário o sofrimento do adolescente muitas vezes está 

invisível e a tentativa de suicídio poderá servir como um pedido de ajuda.  

No caso de Ana, sua família passava por dificuldades adaptativas importantes, as 

relações se encontravam estremecidas pela ausência do pai, sofrimento do irmão, 

enquanto que o seu sofrimento de fato tornou-se invisível. A intensidade da frustração 

com fim do relacionamento pode ter se emergido, inclusive pelas dificuldades vividas 

naquele contexto, e pela falta de apoio familiar. Desta maneira, o processo depressivo 

pode ter sido culminado pela decepção amorosa, todavia não deve ser visto como um 

fato isolado, mas sim como resultado de um sistema integrado.  

 

“Entrei em depressão em uma época, até pensei em me matar. Mas, acho 

que não foi nada muito grande, porque não se concretizou. E isso não passa 

mais na minha cabeça novamente. Mas, na época parecia que era um 

grande problema que justificaria eu querer tirar minha vida (risos)”.  

 

“Então, eu me apaixonei por um menino que era árabe e por isso deu esse 

rolo todo. Acabei sofrendo bastante. E pela falta língua também eu não 

conseguia me comunicar. Ele terminou o namoro comigo e, para você ter 

uma ideia, eu não tinha entendido que ele tinha terminado o namoro 

comigo. Ele teve que terminar duas vezes porque eu não tinha entendido. Aí 

nesta época eu passei na psicóloga da escola, nunca da empresa”.   

 

Atualmente, o reflexo desta experiência nas relações amorosas é que assim como 

em outros casos, Ana só se vincula com pessoas estrangeiras.   

 

“Eu nunca namorei nenhum brasileiro na minha vida. Eu acho que deve ter 

relação, porque não é possível. Eu não me interesso por pessoas 

brasileiras. No meu terceiro colegial eu comecei a namorar um expatriado, 

ele era mexicano, a gente namorou durante cinco anos. Na faculdade eu 

conheci um francês, a gente está namorando até hoje. Querendo ou não 
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para o brasileiro a traição é muito mais na cara, brasileiro quer mais ficar, 

e europeus e outras culturas respeitam mais”.  

 

O namorado de Ana passa por sucessivas expatriações e, atualmente, reside e 

trabalha na Guiana Francesa. Sendo assim, Ana já visualiza que terá vivências 

semelhantes a sua, porém no papel de esposa e mãe. Compreendendo os aspectos 

positivos desta experiência, Ana não hesita em afirmar que aceitaria vivenciar essa 

experiência com filhos pequenos ou adolescentes.  

 

“Eu acho que agrega bastante, tanto na questão de criação de filhos. Tanto 

que eu falo para ele onde a gente vai morar a língua é inglesa, eu vou falar 

português, ele vai falar francês e ele já vai nascer poliglota, e assim evitar 

que ele sofra o que a gente sofreu. Mas com certeza eu levaria meu filho 

sim”.  

 

Hoje, as escolhas profissionais de Ana já são direcionadas para assumir cargos 

em qualquer lugar do mundo, em função do seu relacionamento.  

 

“Nossas escolhas profissionais hoje são voltadas para que a gente esteja 

junto, não importa em qual lugar deste mundo. São escolhas para que eu 

possa estar empregada tanto no Brasil quanto na França, e ele idem. Vou 

estudar francês, buscar funções mais generalistas”. 

 

Provavelmente os novos casais irão enfrentar outros desafios com relação à vida 

profissional de ambos, a dupla carreira em casos de expatriações provavelmente será um 

problema a ser superado pelos casais pós-modernos.  

 

“A vida na França é mais tranquila, a aposentadoria e os benefícios de lá 

valem a pena se você colocar no papel. No momento eu não deixo o Brasil, 

porque estou no inicio de profissão, é o meu tempo para isso. Meus pais 

investiram na minha carreira, eu investi na minha carreira e eu não quero 

ir para França sem emprego para ser dona de casa. Eu vou com ele sim, 

mas eu vou empregada. Moraria em qualquer lugar, mas eu não queria ter 

que pular de pais em pais a cada dois anos. Por que eu não conseguiria me 

estabilizar financeiramente e pela família, que eu acho complicado”.  

 

Possivelmente, esse casal não terá tantas dificuldades em lidar com as 

diversidades em função de suas histórias de vida, contudo os desafios surgirão no 

momento em que tiverem que conciliar as escolhas e trajetórias de um com as escolhas 

e trajetórias profissionais de outro.  
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Demanda de aceitação cultural  

 

As dificuldades de aculturação ocorreram em função das diferenças climáticas e 

da forma como os ingleses se relacionavam. Para Ana, o inglês é muito fechado e isso a 

incomodava um pouco.  

Quanto ao clima, existiam dificuldades em se adaptar às temperaturas londrinas 

e aos reflexos disso no período de lazer. No Brasil, os passeios eram ir a clubes e praias. 

Lá, os passeios eram sempre em locais fechados devido ao frio, como casa de amigas e 

shopping.   

Outro ponto relatado, e muito comum na vivência de outros brasileiros é o 

preconceito no exterior. Ana relata que havia muito preconceito de que a mulher 

brasileira é vulgar e de que no Brasil só há negros. No entanto, ela cita esse fato como 

dificuldade, mas não como impedimento na construção de novos vínculos. Em 

contrapartida, houve também aspecto positivo nesta experiência como a segurança e 

consequente autonomia e liberdade permitida.  

Segundo Ana, em Londres ela adquiriu uma liberdade que não tinha no Brasil 

devido à segurança do local. No entanto, quando voltou ao Brasil a autonomia que havia 

conquistado foi perdida e esse foi um fator que também gerou dificuldades na volta.  

 

“Lá eu me locomovia sozinha para cima e para baixo aos treze anos de 

metrô. E quando voltei eu não podia mais. Isso pesou muito na minha 

liberdade. Eu havia ganhado essa liberdade e de repente eu não posso 

mais. É difícil a volta também”.  

 

Quanto à cultura brasileira, um fator interessante neste caso foi que essa família 

se dedicou a preservar alguns aspectos de sua cultura local, o que não esteve presente na 

fala dos outros participantes. Segundo Ana, sua mãe sempre fez questões de fazer festas 

de aniversários a brasileira, com a bandeira do Brasil, com músicas e comidas 

brasileiras.  

 

“Em aniversário, minha mãe fazia questão de convidar os amiguinhos para 

irem a minha casa, colocava a bandeira do Brasil, fazia brigadeiros, bolo 

de chocolate, colocava axé e os gringos dançavam tudo. Dançavam meio 

torto, mas dançavam”.  

 

Pode-se dizer que essa família conseguiu integrar ambas as culturas, uma vez 

que com tempo conseguiram se aculturar ao entender, respeitar e se sentir confortável 
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com a cultura inglesa sem, ao mesmo tempo, perder aspectos significativos para eles de 

sua própria cultura.  

 

“A gente sempre se encontrava. Existem grupos de brasileiros em qualquer lugar do 

mundo. Então, a gente fazia churrasco mesmo na época da vaca louca. Meu pai ia à 

embaixada brasileira comprar carne para fazer churrasco”.  

 

Acredito que isso pode influenciar na percepção e relação com a própria cultura 

brasileira. Ao contrário de outros casos, Ana expõe críticas com relação ao Brasil de 

forma mais branda, ao mesmo tempo em que elogia outros aspectos também. 

 

“Eu gosto muito do Brasil, muito mesmo. A gente fica mais crítica porque 

tem varias coisas aqui que são horríveis como a corrupção, burocracia, 

coisas que não funcionam e lá funcionam muito bem. Mas, em temos de 

pessoas, oportunidades de fazer amizades aqui é melhor. O calor do clima, 

lá é complicado na época do inverno, não dá para fazer atividades outdoor. 

A vida é diferente”.  

 

O retorno da família de origem 

 

A família de Ana viveu grandes ameaças a sua integridade quando moravam na 

Inglaterra e isso parece ter refletido significativamente nas escolhas de seu pai. A 

decisão de retornar ao Brasil foi do seu pai, tendo o banco tentado transferi-lo para 

outros países, porém ele não aceitou prosseguir nesta missão internacional. Os motivos 

que fizeram com que ele desistisse desta trajetória profissional foram o distanciamento 

com a família extensa e a preocupação de que se não voltasse naquele momento, Ana 

poderia querer permanecer em Londres no fim deste processo. Uma vez que ele 

percebia que ela já estava adaptada, gostando, e se vinculando com outras pessoas, além 

de que se aproximava o período de vestibular e entrada na faculdade.  

Essa família não apresenta as mesmas características encontradas em outras 

vivências, cujo papel profissional do pai é prioridade e determinante para o futuro dos 

outros membros. Neste caso, a interrupção do período de expatriação foi em função do 

momento de vida dos filhos e o valor implícito nesta decisão foi a preservação da união 

familiar.  

A entrevistada relata que o pai no início visualizava alguns ganhos que 

justificavam a ida para Londres, como: o crescimento financeiro e pessoal. No entanto, 

no momento em que vivenciava as dificuldades, Ana não conseguia perceber os 
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benefícios. Ela foi percebê-los com o tempo, já no início da fase adulta ao adentrar no 

universo profissional. A facilidade com outros idiomas, flexibilidade, capacidade 

adaptativa e a compreensão das diversidades de pensamentos e valores, foram os pontos 

positivos desta experiência.  

Ana relata que a questão financeira foi outro ganho familiar que justificava na 

época, para ela, os desafios vivenciados. A melhora financeira é vivenciada no ato da 

experiência, por isso se torna um fator importante para superação e enfrentamento dos 

desafios, enquanto que o crescimento pessoal somente é reconhecido posteriormente, 

principalmente no início da fase adulta.  

 

“A questão financeira com certeza foi um ganho. Tem que ser um ganho, 

por que senão não vale a pena ir e ver a sua família sofrendo. O meu pai 

valorizava o financeiro e o crescimento pessoal, mas para quem está indo 

junto é mais o financeiro. Porque na hora que você está vivendo você não 

identifica os benefícios”.  

 

“Na hora você não vê, mas quando entra na vida profissional você percebe 

os ganhos. Primeiro, a questão com as línguas que é básica, meu inglês que 

avançou muito, o espanhol, o francês melhoraram. Eu acho que a questão 

da flexibilidade, a capacidade de entender o outro, de se adaptar a 

situações diversas, compreender outros pensamentos e outras culturas, não 

necessariamente aceitando e sim compreendendo. Eu aprendi lá, uma coisa 

que não foi boa, mas que eu aprendi foi a questão do acesso a drogas que 

começa muito cedo e que eu não via no Brasil”.   

 

Mesmo com todos os desafios, sofrimentos e reflexos nas relações familiares, 

Ana gostou da experiência e assim como a sua mãe aceitaria viver novamente outro 

período fora de seu país. Apesar de dizer que tem receios de deixar algumas amizades 

atuais. Atualmente, ao relembrar as vivências consegue perceber que existem benefícios 

em ambas as experiências, tanto ao permanecer, quanto ao partir.  

 

“Gosto muito do Brasil e tenho receios de sair por largar as amizades mais 

concretas que eu fiz agora. Mas, eu iria. Tem benefícios dos dois lados”.  
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Isabel   
                                    

Izabel é irmã de Maria, o que não significa que a vivência e dificuldades tenham 

sido as mesmas. Portanto, apresentarei os dois casos distintamente para não perder os 

aspectos individualizados de cada experiência.    

 

 Sexo: feminino  

 Idade: 23 anos  

 Estado Civil: Solteiro  

 Escolaridade: Estudante Universitária 

 Configuração Familiar:    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Países em que já morou: Brasil, Estados Unidos e Alemanha.  

 Período de vida em cada país:  Brasil: O – 12 anos 

                                                            EUA (Miami): 13 – 18 anos  

                                                             Alemanha: 18 – 19 anos 

                                                             EUA (Flórida): 19 – 20 anos  

                                                             Brasil: 20 – 23 anos                      

                                      

 

 

Diretor de 

Multinacional 

47 anos 

60 

60  

Jornalista 

45 anos 

Isabel  

23 anos 

 

29 anos 

Estudante  

19 anos 

 

29 anos 
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Relacionamentos Familiares  

 

Isabel morou no Brasil até os doze anos, sendo que ela nasceu em uma grande 

cidade por onde ficou até os três anos. Mudou-se para outra cidade, capital de um estado 

no Sudeste, onde morou dos três aos onze anos, quando voltou para sua cidade natal. 

Após um ano morando nesta metrópole, seu pai recebeu uma proposta para se mudar 

para os Estados Unidos.  

Até o momento, sua família era de classe média, tinha bom apartamento e Isabel 

estudava em uma boa escola.  

Como já citado anteriormente, a constituição familiar de Isabel tinha um caráter 

mais interiorano, diferente da outra história apresentada cujos aspectos interculturais 

estavam presentes desde sua constituição. Essa família pouco contato tinha com outras 

culturas e países.  

Aos treze anos, sua família se mudou para Miami por onde ficaram por cinco 

anos e meio. Quando recebeu a notícia da mudança, Isabel ficou muito feliz e surpresa. 

O fato de Miami ser próximo da Disneyworld contribuiu muito para a sua aceitação.  

Novamente, percebemos como o pensamento mágico da criança idealiza o 

processo de mudança. No entanto, ao chegar ao país estrangeiro ela entra em contato 

com dificuldades inesperadas. Isabel relata que o processo aculturativo foi difícil 

inicialmente.  

 

“Eu achei o máximo porque eu ia morar ao lado da Disney. Mas, quando eu 

cheguei lá, nossa, foi horrível porque eu não falava inglês, na escola eu não conhecia 

ninguém”. 

 

Isabel acredita que sua irmã teve menos dificuldades que ela pelo fato de ser 

mais nova.   

A trajetória profissional do pai apresenta-se como determinante no curso de vida 

familiar, demonstrando assim ser tratada como prioridade pelos membros. Em função 

disso, sua mãe precisou mudar sua vida profissional para acompanhar o marido em suas 

várias missões.  

 

“Minha mãe era jornalista e fazia programa em uma TV e daí ela precisou 

largar tudo. Lá ela não trabalhava. Ela fazia um programa na rádio como 

voluntária”.  
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Inicialmente, sua mãe não tinha o visto de trabalho nos EUA e 

consequentemente não trabalhava. Porém, quando conseguiu o “greencard” seu pai foi 

designado a se mudar para a Alemanha e novamente o rumo da família se modificou.  

Ao olhar de Isabel, sua mãe sentiu o impacto da mudança em sua rotina de vida, 

pois antes ela trabalhava e se dedicava mais as questões profissionais e com a 

expatriação passou a ficar mais em função dos filhos. No entanto, com o tempo, ela 

iniciou o voluntariado, conseguindo assim se ocupar. Isabel relata que sua mãe gostava 

de morar em Miami e que sua maior dificuldade adaptativa ocorreu na Alemanha.  

Para Isabel, a adaptação em Miami aconteceu após um ano, tendo o tempo e as 

amizades sido os fatores facilitadores para a aculturação. Portanto, já bem adaptados a 

Miami, aos dezessete anos, seu pai recebeu outra proposta para se transferir para 

Europa.  

Isabel, neste momento na fase da adolescência já conseguia compreender melhor 

o que representava uma mudança para outro país. Por isso, não quis acompanhá-los. No 

entanto, nesta época seus pais não a deixaram optar e, desta maneira, Isabel mudou-se 

para Europa.   

Na Alemanha, sua família permaneceu por mais cinco anos. Isabel, no entanto, 

pouco adaptada e com mais autonomia escolheu por fazer faculdade nos Estados Unidos 

e sozinha mudou-se para Flórida. A escolha inicial era retornar ao Brasil, mas em 

função da discordância do pai, Isabel mudou-se para Flórida.  

Já com vontade de retornar ao Brasil, passou seis meses na Flórida fazendo 

faculdade, quando desistiu e resolveu retornar ao Brasil mesmo com a falta de apoio do 

pai que acreditava que a filha teria poucas oportunidades profissionais e não gostaria 

que ela deixasse escapar todas as chances de construir uma carreira no exterior.  

 

 “Foi muito difícil em relação ao meu pai que não aceitava. A gente brigou 

muito tempo por isso. Mas, agora que eu entrei na faculdade, ele viu que era o que eu 

queria e finalmente aceitou”. 

  

Seus pais atualmente moram em Atlanta, nos EUA.  

Quanto ao conflito entre demanda profissional e familiar vivido por famílias 

expatriadas, ela relata que seu pai sempre trabalhou e se estressou muito com as 

questões profissionais. Porém, atualmente tem apresentado mais calma com relação ao 

trabalho. Mesmo relatando um excesso de dedicação profissional, Isabel afirma que a 

família já estava habituada a suas ausências e não sentiam muita falta durante a semana.  
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Para Isabel, essa vivência foi importante, pois contribuiu para que ela 

desenvolvesse algumas habilidades, como: capacidade de se adaptar e facilidade no 

trato com outros idiomas. Porém, atualmente não tem vontade de morar no exterior 

novamente.  

 

Família Extensa 

 

Novamente, a família extensa não aparece com papel importante na vida dos 

filhos expatriados. Neste caso, em especial a fala de Isabel traduz desprendimento e 

desvalia, apesar de ela ter relatado que sentiu falta de sua família no início da 

internacionalização . 

 

“No começo eu senti muita a falta. Mas, agora já me acostumei e quanto 

menos eu precisar ver minha família é melhor”.   

 

“A minha avó eu sempre vejo, porque ela mora na mesma cidade do meu 

namorado”. 

 

Escola 

 

Assim como em outros relatos, Isabel afirma que não encontrou dificuldades 

curriculares pelo fato do ensino  no exterior ser inferior ao brasileiro.  

 

“Com relação a parte curricular eu não tive dificuldades, porque aqui no 

Brasil o ensino é mais avançado”.  

 

No entanto, a volta ao Brasil trouxe maiores dificuldades escolares devido à 

diferença curricular. Por isso, Isabel precisou se dedicar por dois anos em cursinho para 

conseguir aprovação na faculdade.  

 

“Houve dificuldades quando eu fui fazer cursinho, pois as matérias daqui, 

eu nunca havia estudado”.  

 

Quanto à função socializadora, a escola possibilitou a Isabel a construção de 

novos vínculos. Na Alemanha, as dificuldades de socialização foram maiores em função 

do choque cultural e redundando em retorno precoce de Isabel aos EUA.  

 

Amizade 
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As mudanças de cidade que ocorreram no período em que Isabel morava no 

Brasil parecem ter interferido, nesta época, na formação de sua rede social. Seu relato 

demonstra que não havia apego com as amizades construídas até então, e, portanto 

mesmo estando no início da fase adolescente, ela não faz referência a nenhum tipo de 

sofrimento em função do rompimento das amizades que permaneceram no Brasil.  

Acredito que nesta época, fase de transição entre o fim da infância e o início da 

adolescência, o rompimento com os laços não foram tão difíceis pelo fato de Isabel 

visualizar aspectos positivos na mudança, como morar perto da Disney.  Contudo a falta 

de pertencimento a um grupo social americano foi classificado como uma das grandes 

dificuldades iniciais.  

 

“No Brasil, eu mantive poucos amigos”.  

 

“Não sentia falta das minhas amigas. Eu já estava acostumada a mudar. Eu 

nunca tive isso de morar só em um lugar”.  

 

De fato percebemos a rápida mutabilidade do início da adolescência. Percebo 

através destes relatos que valor necessariamente não está nas amizades construídas, mas 

sim no sentimento de aceitação e pertencimento a um grupo. Desta maneira, é possível 

enfrentar uma transição desde que encontre um novo grupo para dar suporte.  

As primeiras relações construídas foram entre brasileiros que moravam em 

Miami, no entanto, com o tempo foi construindo laços com americanos também.  

 

“No começo eu tinha mais amizades com brasileiros. Mas, depois pelo 

colégio ser internacional, eu fui fazendo amizade com o pessoal lá de 

Miami mesmo”.  

 

Quando se mudou para os EUA, Isabel rompeu com as amizades construídas no 

Brasil. No entanto, quando se mudou para a Alemanha, em outra fase de sua vida, relata 

que conseguiu manter o vinculo com as amizades verdadeiras.  

 

“Eu mantenho minhas amigas dos EUA. Meus pais moram lá até hoje e 

quando vou visita-los aproveito para encontra-las. Ainda falo bastante com 

elas”.  

 

Na Alemanha, Isabel passou alguns meses se isolando socialmente, não se 

esforçando, portanto, para fazer novas amizades. Todas as dificuldades de aceitação 



80 
 

cultural, somadas às perdas que aconteceram em função da mudança de país, 

ocasionaram, inicialmente, dificuldades sociais mais profundas.  

Diferente da fase em que Isabel mudou-se para Miami, desta vez, em outro 

momento da adolescência, ela enfrenta mais dificuldades em deixar amigos e 

namorados e se mudar para Alemanha, tendo inclusive mantido as relações construídas 

nos EUA o que não ocorreu com as amizades brasileiras. Acredito que neste período, 

aos dezessete anos, as relações adquiriram mais importância e significado, funcionando 

como um vínculo de apego importante no enfrentamento de dificuldades e desafios.  

 

“Na Alemanha foi muito difícil. Eu passei uns dois meses, tinha colegas na 

escola, mas eu não me esforçava para fazer amizades, sair e ver como era”.  

 

Na volta ao Brasil, Isabel não encontrou dificuldade para construir novos laços. 

Ela considera que não é uma pessoa de fazer muitas amigas, no entanto não acredita que 

tem dificuldades em se vincular e construir novos vínculos. 

 

“No Brasil, Ana relata não ter tido muita dificuldade para fazer novos 

vínculos”.  

 

“Eu faço amizade fácil, eu não faço muita amizade, mas não me fecho para 

as pessoas. Algumas que eu não quero sim”.   

 

Relacionamento Amoroso  

 

Namorar fora do país foi uma missão difícil, pois muitas famílias não aprovam o 

relacionamento entre pessoas de culturas diferentes. Normalmente, o encontro conjugal 

de culturas diferentes já se torna um grande desafio para o casal, a falta de apoio 

familiar ainda intensifica essas dificuldades.  

Apesar de precisar enfrentar essas dificuldades de apoio familiar, Isabel afirma 

que estava namorando um americano quando seu pai optou por aceitar a proposta de se 

mudar para Alemanha.  

O amor romântico na fase adolescente é importante por desenvolver a 

capacidade de cooperação, trocas mútuas, colaboração e autodescoberta. No entanto, os 

aspectos centrais desta relação são o comportamento sexual e afiliativo, o que torna 

importante a proximidade física do casal. No entanto, Isabel precisou se distanciar do 

namorado e, diante disso, com o tempo essa relação não suportou o distanciamento o 



81 
 

que muito provavelmente intensificou as dificuldades de Isabel aceitar e se adaptar à 

cultura alemã.  

 

“Eu tinha um namorado em Miami quando a gente se mudou para 

Alemanha. Isso foi o pior para mim, ter que deixar meu namorado. A gente 

continuou namorando, mas depois de uns quatro meses a gente acabou 

largando. Nesta idade, você não aguenta ficar namorando nesta distancia 

assim”.  

 

Apesar de compreender que relacionamentos interculturais aumentam as 

possibilidades de conflitos, Isabel afirma que sua experiência contribuiu para que 

passasse a compreender e lidar melhor com a diferença de valores, pensamentos e 

costumes.  

 

“Eu aceito bastante as coisas. Você precisa aceitar como as pessoas são, a 

cultura dela, os costumes”.  

 

“Eu não casaria com homem estrangeiro. Quando você se relaciona com 

uma pessoa que morou na mesma cidade, que teve a mesma cultura, o  

mesmo tudo, vocês já são pessoas diferentes, a forma de criação da família 

já é diferente e quando você pega uma pessoa que já teve uma experiência 

toda diferente da sua, estudos diferentes é muito complicado para você 

conseguir ter um relacionamento bom com a pessoa, principalmente na 

hora que você precisar conviver com a família, se for para ter filho vai ser 

um choque muito grande”.  

 

Portanto, mesmo com a flexibilidade e aceitação da diversidade cultural Isabel 

não deseja se relacionar com estrangeiros, por acreditar que tais diferenças 

potencializarão os conflitos que um casal pode enfrentar. Aspecto diferente das outras 

vivências citadas.  

Atualmente, Isabel namora um brasileiro que nunca teve vivência internacional. 

Ela afirma que essas diferenças, às vezes, provocam dificuldades, porém poucas, porque 

sua família a criou de uma forma brasileira. Não sentindo assim, nenhum choque 

profundo.  

 

Demanda de Aceitação Cultural  

 

Isabel relata que achou a cultura de Miami semelhante à cultura brasileira e por 

isso não houve um choque cultural grande.  Ela destaca a falta de uma empregada 

doméstica como um ponto difícil na adaptação dos costumes e valores americanos.  
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“Eu acho que o meu pai pegava bastante no pé dela com relação à comida, 

janta, a casa limpa e arrumada. E minha mãe sempre foi mais light então 

acho que para ela isso foi difícil”.  

 

O fato de Miami ser uma cidade que recebe muitos estrangeiros, dentre eles 

muitos latino-americanos, foi um aspecto importante na adaptação e aculturação da 

família. 

  

“Em Miami tem muitos latinos, as pessoas são mais abertas, Miami não tem 

muito americano é mais estrangeiro mesmo”.  

 

A entrevistada aponta a adaptação na Alemanha como o ponto de maior 

dificuldade ao longo de sua história de vida. Mesmo tendo tido já experiência nos EUA 

o choque cultural vivido na Alemanha provocou angústias e grandes dificuldades. 

Percebe-se que a experiência fora pode não ser um facilitador para o processo 

aculturativo quando existir profundas diferenças culturais.  

 

“Na Alemanha foi muito diferente, os alemães são muito preconceituosos. 

Os alemães não gostam de estrangeiro. Fora o clima lá que era muito 

diferente. Era muito frio, muito frio. A gente passou seis meses, no primeiro 

ano, de baixo de neve. Era horrível. Foi horrível, eu odiava morar na 

Alemanha”.  

 

Além dos preconceitos, dificuldades de relações com alemães, as questões 

climáticas, outra dificuldade vivida na Alemanha foi a culinária. Isabel relatou que 

chegou a emagrecer, por não conseguir se alimentar.  

Quanto ao preconceito, Isabel contou que ela o sentia tão intenso na Alemanha 

que omitia origem para evitar ser alvo de maiores preconceitos, o que também 

contribuiu para as dificuldades aculturativas citadas por ela que não se sentia 

verdadeiramente aceita no país tendo que negar a sua própria história para ser mais 

respeitada.  

A volta ao Brasil, foi uma escolha própria e Isabel relata não ter sentido o 

choque da volta.  

Quanto à imagem do Brasil, Isabel relata que sua experiência contribuiu para 

que ela identificasse os pontos bons e ruins de nosso país, elegendo como pontos 



83 
 

positivos no Brasil as mordomias existentes no país, a aceitação e receptividade do povo 

brasileiro.  
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4.2 O que os casos nos ensinam – Discussão Geral 

 

A análise dos quatro relatos nos possibilitou uma viagem para dentro de cada 

narrativa, nos apresentando universos ora particulares e diferentes, ora semelhantes. 

Neste campo, irei apresentar o que se destacou nestes relatos, tanto os pontos de 

convergência como os pontos de divergência.  

A experiência de acompanhar os pais em designações internacionais provoca 

uma onda de mudanças multidimensionais, refletindo-se assim, em seus vários 

contextos e relações, ocasionando tanto ganhos como perdas em todas as etapas do ciclo 

vital. 

Os filhos de expatriados, hoje na fase adulta, ao fazerem uma retrospectiva da 

experiência vivida na infância, não se referiram a grandes impactos e dificuldades. 

Sendo assim, este estudo nos indicou que as crianças conseguem passar por essa onda 

de transformações sem grandes prejuízos desenvolvimentais no que se refere as grandes 

áreas do desenvolvimento (cognitivo, social, linguagem) (Papalia, 2008). Alguns fatores 

observados foram importantes no auxílio ao enfrentamento e superação:  

 flexibilidade ao lidarem com eventos estressores surgidos pelas 

transições;  

 bom nível cognitivo que favoreceu o aprendizado da língua e adaptação 

as mudanças curriculares;  

 pouca capacidade de previsão das dificuldades futuras que faz com que 

enfrentem  as transformações de forma mais suave e com mais abertura.  

Quanto ao domínio do idioma, cabe destaque, dado que exige muitas das vezes 

uma grande aquisição em curto espaço de tempo. Segundo as narrativas transmitiram, o 

domínio da língua é, de fato, um facilitador significativo da interação social e 

aprendizagem acadêmica. Enquanto não há domínio da língua, a adaptação à 

aprendizagem é, obviamente, dificultada com impacto possível na autoestima. E, 

embora não tenha sido o caso de nossos participantes, deve ser considerado quando 

pensarmos em crianças que têm em sua história defasagens desenvolvimentais. Quando 

a adaptação à língua é atingida, não parecem se destacar dificuldades com o nível de 

exigência curricular das escolas no exterior, e sim em assimilar o conteúdo exposto em 

um idioma ainda desconhecido. Tais dificuldades não existiram apenas na chegada ao 

país hospedeiro, pois à volta ao Brasil também trouxe muitos desafios com relação ao 

nível de aprendizado e com a própria Língua Portuguesa.   
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A flexibilidade, a pouca capacidade de previsão das dificuldades futuras e pouca 

compreensão do real significado e consequências das mudanças, ou seja, os limites 

cognitivos também auxiliaram as crianças a aceitarem e iniciarem essa “viagem” com 

mais abertura e leveza.  

Para os jovens adolescentes, no entanto, o impacto da expatriação é maior, 

mesmo porque devemos considerar que estarão vivendo um processo de transição 

dentro de sua própria transição desenvolvimental. As dificuldades durante o processo 

aculturativo amplificam e são amplificadas pelos desafios desta fase, caraterizada pelas 

crises de papéis, confusões identitárias e pela busca da aceitação social. (Pinto et al, 

2008). Assim o jovem nestas condições é sobrecarregado com as demandas de 

adaptação à língua e cultura, a um novo grupo e a um novo lugar na sociedade, além de 

enfrentar as perdas de sua rede social e, muitas vezes, o afastamento de relacionamentos 

amorosos. 

A expatriação, portanto, desorganiza diretamente os aspectos mais valorizados 

neste período do ciclo vital, considerando também que o adolescente almeja conquistar 

liberdade e autonomia, porém, a decisão de se expatriar é sempre deliberada pelos pais, 

sendo assim, é uma vivência que reforça o contrário, ou seja, a sua não autonomia e a 

falta de liberdade diante da trajetória de sua vida.  

Outro fator apontado pelos participantes deste estudo foi o preconceito vivido 

nos países europeus. Os brasileiros não se sentiam verdadeiramente aceitos pelos 

nativos e isso influiu na construção de suas redes sociais, sendo que em alguns casos 

interferiu no processo aculturativo. Novamente, chamo a atenção ao período de 

desenvolvimento em que isto ocorre, uma vez que se isso incide na fase da 

adolescência, essa experiência poderá afetar diretamente a sua necessidade de 

pertencimento a grupos e implicará, em consequência, a identidade que está sendo 

construída.  

Segundo Motta et al (1999), o período de choque cultural vivenciado por 

migrantes intensifica o dilema entre a adaptação sócio-cultural e a preservação de sua 

identidade. Em casos de expatriados, isso pode ser semelhante, principalmente em um 

momento em que a identidade ainda está em construção, podendo gerar grandes 

confusões, sobretudo na identidade étnica destes sujeitos.  

Foi possível observarmos também que em situações cujos processos de 

expatriação se iniciaram no período da infância, momento em que a criança não tem 

uma imagem e um conceito formado de seu próprio país e cultura, a construção da 
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identidade brasileira e do sentimento de enraizamento cultural sofreu sério impacto. Isso 

se agrava principalmente no caso de crianças cujos pais não preservaram aspectos 

culturais e não estimularam os filhos a conhecerem melhor os pontos positivos e 

negativos de sua cultura. Os casos indicam que sucessivas expatriações promove um 

sentimento de desenraizamento tão profundo que o indivíduo parece se sentir um 

estrangeiro até mesmo em seu país de origem, não havendo assim nenhum lugar  ao 

qual sinta, de fato, pertencente e identificado. No caso de Isabel, isso gerou 

desconfortos significativos que contribuíram para sua decisão de voltar ao Brasil em 

busca de sua raiz.  

O Brasil pode se tornar um país perigoso diante das referências internacionais 

que essas crianças encontram, principalmente quando ocorre um choque entre a imagem 

do Brasil no exterior e a sua própria vivência. Isso ocorreu especialmente no caso de 

Isabel, pois ela não tinha muitas lembranças do nosso país, tendo então comprado por 

muito tempo o conceito de sua mãe e a imagem vendida no exterior. Já no caso de 

Pedro, o que presenciamos foi uma crítica fervorosa e um processo de não identificação 

com a sua origem. Contrariamente, no caso de Ana, a imagem do Brasil foi preservada e 

valorizada pela sua família durante a expatriação, sendo assim, não percebemos em Ana 

nenhum conflito étnico, ela cita pontos positivos e negativos de nossa cultura, sem que 

isso a desenraize.  

No processo de aculturação no país desconhecido, o grupo social mostrou-se 

como um importante mecanismo de suporte para a família expatriada. Esse fator esteve 

presente nos casos de crianças e adolescentes, e ainda houve relatos que demonstram a 

importância da rede na adaptação dos pais. A rede social inicialmente foi formada 

principalmente por brasileiros que passavam por momentos semelhantes. No entanto, 

com o tempo, houve a formação de laços com nativos também, principalmente nos 

lugares cuja adaptação foi bem-sucedida.  

A escola foi um dos espaços que favoreceu a construção destas relações, apesar 

de ser também um local que pode assumir um caráter perturbador, principalmente 

quando há preconceito e exclusão social. Assim sendo, é importante que colégios que 

recebem crianças e adolescentes de culturas diferentes se atentem quanto à importância 

de seu papel na adaptação destes indivíduos. 

Voltando às fases desenvolvimentais, é valido entendermos que as amizades 

tiveram um grau de importância amplo na adaptação dos indivíduos, independentes do 
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período do ciclo vital. Porém, em casos de adolescentes, o ambiente social assume um 

valor especial, de forma que a não construção desta rede poderá gerar impactos maiores.  

Quanto aos rompimentos gerados pelos processos de transição, os sujeitos se 

referiram já habituados a esta situação, o que não significa que eles não se sintam 

magoados ou tristes diante de decepções e rompimentos. Com isso, a compreensão de 

amizade verdadeira, para eles, está atrelada à capacidade de superação das dificuldades 

que um distanciamento pode gerar. Sendo assim, afirmam que mantêm vínculos apenas 

com aquelas tais amizades verdadeiras.  

O relacionamento amoroso também sofreu com os impactos gerados pela 

internacionalização. Nas histórias de vida relatadas, houve vivências de relacionamentos 

interculturais que desencadearam choque entre culturas, valores e regras sociais 

diferentes. Dentre os relatados, o caso de Ana assumiu uma amplitude maior, pois essas 

diferenças acarretaram o fim do relacionamento, causando-lhe um processo de angústia 

e depressão.  

Houve também casos em que essas diferenças foram administradas. No entanto, 

o impacto maior na relação se deu em função das transições e mudanças. Quando o 

processo de transferência ocorreu durante um relacionamento amoroso, as dificuldades 

de aceitação a nova cultura aumentaram, promovendo isolamento social e não abertura 

ao novo.  

Quanto aos relacionamentos amorosos atuais, já adultos jovens, foi comum a 

narrativa de que essa experiência colabora para aceitarem e compreenderem o outro de 

forma tranquila. Em dois casos, os indivíduos relataram dificuldades em se relacionar 

com brasileiros, tendo tido experiências amorosas apenas com estrangeiros. O mesmo 

ocorre com Isabel que, inclusive, diz ter preferência por estrangeiros, no entanto ela teve 

poucas oportunidades de se envolver com brasileiros, já que retornou ao Brasil há 

poucos meses, diferente dos dois casos citados acima.  

O impacto das dificuldades dos pais em darem suporte aos filhos, principalmente 

no período inicial da expatriação também deve ser apontado. No entanto, como já 

apontava Borba (2008), um casal que vivencia uma onda de conflitos, pode ficar pouco 

disponível para acolher e apoiar os filhos nesse momento. Normalmente, o sistema já 

sofre com a alta demanda de trabalho do pai, com a mudança de seu ritmo de vida e 

com todos os reflexos na dinâmica familiar; portanto, se não encontrarem um lugar 

seguro para se desenvolverem, os prejuízos poderão ser maiores.  
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A família é considerada um ambiente imediato importante no desenvolvimento 

das crianças e adolescentes (Bronfenbrenner, 1996), de modo que se este ambiente 

estiver desfavorável, ele poderá implicar em uma transição dificultada e em sérios danos 

desenvolvimentais dos sujeitos.  

A presente pesquisa nos permitiu perceber que, de fato, sob condições de 

expatriação o grupo familiar sofre grande impacto, provocando muitas vezes uma onda 

de conflitos e sofrimentos intrafamiliares. Em alguns casos, ao assistirem os problemas 

e dificuldades de pais ou irmãos, os adolescentes reprimiam suas próprias aflições, 

numa tentativa de não levar mais preocupações e desgaste à família. No entanto, eles 

também se encontravam fragilizados e não conseguiram promover essa regulação no 

sistema; ao contrário disso, precisam de apoio e ajuda. Portanto, pensar em apoiar a 

adaptação familiar, principalmente a conjugal, implica em compreender de modo 

aprofundado a estrutura e dinâmica daquele grupo, identificando suas vulnerabilidades.  

 Nossos participantes destacaram vários aspectos de sua experiência que 

trouxeram reflexos positivos em suas vidas atuais. Os benefícios citados por estes filhos 

da globalização foram: fluência de várias línguas; facilidade em aprender novos 

idiomas; compreensão e aceitação da diversidade; flexibilidade; rede social globalizada; 

conhecimento de culturas diferentes; boa capacidade de adaptação a ambientes diversos; 

facilidade em compreender e respeitar o outro. Capacidades que, se conservadas ao 

longo de sua vida adulta, podem contribuir para a construção de um mundo com 

fronteiras realmente mais flexíveis. 

Ao fim de nosso encontro, solicitei a cada entrevistado que me transmitisse qual 

conselho dariam àqueles que iniciarão uma experiência semelhante. O meu objetivo foi, 

além de aprender com eles, identificar quais os pontos que elegeriam, pois esses podem 

ser os aspectos importantes e significativos de sua vivência. Foi mencionado que: 

 o local de destino pode ser importante para favorecer a adaptação, pois 

quanto mais agradável e quanto menor for o choque cultural, mais fácil será a 

aculturação; 

 é necessário coesão e baixo conflito familiar para que os pais possam 

atentar e ser sensíveis às mudanças e dificuldades vividas pelos filhos; 

 a família deve compreender a amplitude que essa transição tem na vida 

dos filhos.  
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Quanto ao que se refere a crianças e adolescentes que acompanham seus pais em 

designações internacionais nossos participantes indicam que precisam desenvolver 

alguns recursos, como: 

 abertura ao novo,  

 valorização do conhecimento adquirido (cultural e do idioma),  

 capacidade de manter as amizades verdadeiras, 

 compreensão e/ou aceitação da decisão dos pais, 

 desenvolvimento da capacidade de compreender que não importa onde 

você esteja, sempre haverá coisas boas e coisas ruins,  

 desenvolvimento da capacidade de entender que o fato de que você 

está em outro país não significa que tudo é ruim, 

 aprender a aproveitar as coisas boas e a lidar com as ruins,  

 não se isolar socialmente: as amizades são importantes para sua 

adaptação.  

Enfim, a expatriação é experiência que poderá trazer benefícios e prejuízos ao 

desenvolvimento dos filhos. Para que ocorra a adaptação ao macrossistema (cultura e 

sociedade), antes se faz necessário que as relações nos ambientes imediatos e entre 

eles estejam saudáveis e que promovam a construção de vínculos importantes e 

significativos, que possam oferecer ao outro a sensação de segurança, proteção e 

cuidado.  
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Considerações Finais 

 

“Não há nada permanente, exceto as mudanças” 

Heráclito, fragmento (século VI a. C.) 

 

 

Quando pensamos em expatriação, é possível termos uma única certeza: nenhum 

indivíduo passa por um processo desses sem se transformar, nenhum indivíduo volta 

para o seu país de origem da mesma forma que partiu.  

Realizamos esta pesquisa com o objetivo de  compreender a vivência dos filhos 

que acompanham os pais em designações internacionais, identificando aspectos 

considerados por eles como positivos e negativos neste processo e o impacto em sua 

vida atual, optando por abordar a vivência, segundo uma perspectiva ecológica 

(Bronfenbrenner, 1996), compreendendo a pessoa em desenvolvimento como parte 

ativa de contextos múltiplos (família, escola, grupo de amigos). Esta abordagem 

mostrou-se promissora, permitindo compreender a multiplicidade de determinantes e 

variabilidade da experiência. 

A internacionalização adentra na vida do indivíduo, provocando mutações em 

todas as direções e em dimensões variadas, no entanto as mudanças não se limitam 

apenas à vida daqueles que cruzam as fronteiras, mas expande-se para a vida de todos 

aqueles que de uma forma ou de outra participam desta “viagem”.  

São as perspectivas de mudanças que promovem o desenvolvimento humano. 

Segundo Papalia (2008), o desenvolvimento envolve ganho e perda, sendo que enquanto 

as pessoas ganham em uma área, podem, concomitantemente, perder em outra. Ele é 

multidimensional e muiltidirecional, ou seja, ocorre ao longo de múltiplas dimensões 

que interagem cada uma delas, podendo se desenvolver em ritmos diferentes.  

Esse conceito traduz exatamente a experiência dos filhos dos expatriados, que 

ganham em alguns aspectos ao mesmo tempo em que perdem em outros. As 

dificuldades citadas pelos participantes se concentraram nos desafios que as relações 

interculturais agregam, nos conflitos intrafamiliares, nas dificuldades iniciais com o 

idioma, nas grandes diferenças climáticas, nos preconceitos e exclusões vividos por 

serem brasileiros.  

O suporte social agiu como um instrumento importante para o ajustamento 

psicológico e social destes indivíduos. A escola se apresentou como um ambiente 
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socializador significativo nas construções de vínculo, no entanto, foi também no 

ambiente escolar que alguns participantes sofreram com preconceitos.  

Nosso trabalho aponta para a importância cada vez maior das escolas como 

promotoras de competências sociais em um mundo cada vez mais globalizado. Mais que 

currículo acadêmico ela exerce um papel socializador que pode favorecer o convívio 

positivo com a diversidade.   

Em casos de escolas internacionais, o desafio maior será lidar com as múltiplas 

culturas convivendo em um só cenário, sem julgamentos e juízos de valor da cultura 

alheia. Em escolas nacionais, o desafio será lidar com aquele que é diferente no meio de 

uma massa semelhante sem que isso gere confusões, preconceitos e não aceitação do 

grupo. Em nosso mundo globalizado, é imperioso que as escolas gerem atividades que 

visem ao conhecimento e à aceitação multicultural, assim como promovam a integração 

dos novos alunos em grupos já constituídos neste cenário.  

Como já é apontado pela literatura sobre expatriação, a família tem um poder 

regulador determinante tanto para o sucesso do executivo expatriado (Kato et al, 2005), 

como também precisa ser preparada e sensibilizada para atingir o sucesso adaptativo dos 

filhos. Neste contexto, é importante que possa cumprir suas funções essenciais, 

oferecendo um espaço seguro e acolhedor ao filho que necessita de cuidados e atenção. 

Olhando para a família do ponto de vista sistêmico, entenderemos que o problema 

vivido por um membro irá afetar o outro (Cerveny & Berthoud, 2002) e vice versa. 

Sendo assim, um problema conjugal ou até mesmo individual, poderá gerar impactos no 

sistema familiar como um todo. Cabe aos adultos, buscarem recursos para conseguirem 

lidar com as perdas que esta expatriação representa, sem se tornarem negligentes diante 

do papel de pais.  

É importante que os pais se atentem às dificuldades vivenciadas pelos filhos, 

independentemente de sua fase do ciclo vital, oferecendo a eles continência, 

acolhimento e apoio. Embora, essas mudanças possam se refletir na vida de todos os 

membros da família, na vida dos adolescentes o impacto das dificuldades pode ser ainda 

mais intenso.  

Esta é a fase em que o sujeito se percebe integrante de um mundo social, 

preenchido por pessoas, desejos, escolhas, regras e normas que determinaram a forma 

como percebe e se posiciona no mundo. É um momento em que as relações, a mídia, a 

internet, a cultura, tudo se torna uma ferramenta para a construção da identidade. Tudo 

isso reflete na relação com os pais que se torna mais distante, no momento em que 
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outras figuras relacionais ganham em importância. No entanto, buscam intimidade e 

companhia dos pares, mas esperam dos pais uma “base segura” para que eles possam 

explorar o mundo. (Pinto, 2008) 

As dificuldades adaptativas a outra sociedade, a outra cultura e à inserção social 

podem ser ainda mais impactantes para o adolescente, uma vez que ele vive um 

momento expansivo no qual o seu grupo familiar deixa de ser sua única referência para 

buscar o seu lugar no mundo e em outras relações. Em vista disso, a família precisa 

estreitar as relações com o filho adolescente e buscar compreender quais as dificuldades 

específicas desta fase da vida.  

Para evitar que tais mudanças gerem mais perdas do que ganhos à família 

expatriada é importante que ela compreenda alguns fatores:  

 a importância dos pais enquanto apoio e continência aos filhos; 

 a importância das relações sociais para adaptação familiar; 

 o papel da escola enquanto fonte socializadora aos filhos; 

 a importância de a família preservar um ambiente coeso; 

 a importância de a família buscar se integrar a nova cultura  

 valorizar o desenvolvimento da língua do país hospedeiro e 

 buscar manter vínculos importantes no país de origem . 

Ao contrário do que muitos esperam, a experiência da volta também é 

desafiadora, sendo que algumas dificuldades enfrentadas no país estrangeiro se 

assemelham às dificuldades que o retorno ao país de origem provoca. Os filhos 

repatriados normalmente enfrentam problemas para se integrarem novamente à 

sociedade, para se adaptarem ao currículo brasileiro, ao estilo de vida no Brasil e até 

mesmo a Língua Portuguesa gera dificuldades.  

No entanto, esses indivíduos trazem em suas bagagens mais conhecimento 

cultural, o conhecimento de outros idiomas, mais flexibilidade e aceitação do estilo e 

valores alheios. Para que essa “viagem” possa gerar mais frutos e bem-estar à família 

expatriada, em especial aos filhos, é importante que novas pesquisas se instalem nesta 

área. No Brasil, o número de estudos neste campo é muito incipiente, o que se agrava 

ainda mais, quando falamos das experiências dos filhos. Eles acabam sendo ignorados 

aos olhos acadêmicos e, muitas vezes, são enviados na “mala” dos executivos.  

O que percebemos é que os filhos podem enfrentar muitas dificuldades 

prejudiciais ao seu desenvolvimento e que isso pode refletir na atuação e no sucesso do 
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próprio executivo. Esperamos com este estudo, que destacou a multideterminação e o 

papel da qualidade dos ambientes e das relações construídas nestes contextos, ter 

contribuído para o desenvolvimento de alternativas de preparação familiar e dos jovens, 

para além do mero aprendizado da língua do país hospedeiro, que favoreçam a 

experiência de acompanhar os pais em uma designação internacional, que ela possa ser 

rica e propicie ganhos e benefícios futuros a crianças e adolescentes que criarão novas 

fronteiras de convivência e sociabilidade em um mundo sem fronteiros e ao mesmo 

tempo complexamente entrincheirado e desigual.   
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ANEXO  

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

1. Sexo:                             (     ) masculino              (     ) feminino  

 

2. Idade ___________ 

 

3. Seu estado civil: 

(       ) Casado 

(       ) Divórcio 

(       ) Separado 

(       ) Viúvo 

(       ) Mora junto        

                  

4. Possuí filhos?                (     ) Não                        (    ) Sim.  Quantos: ______ 

 

5. Estrutura Familiar: 

 

6. Em relação à escolaridade: 

(       ) Ensino Médio Completo  

(       ) Superior Incompleto  

(       ) Cursando a graduação. Curso: _______________ 

(       ) Superior completo. Curso: __________________ 

 

7. Em quais países já morou? Quanto tempo ficou em cada um dos países? Quantos 

anos tinha? 



ANEXO 2 

 Termo de Consentimento para Participação em Pesquisa Clínica 

            Eu, ____________________________________, estou ciente de participar do 

presente trabalho “Filhos da Globalização: vivência dos filhos de pais expatriados” 

de autoria da psicóloga Polyana de Souza Veneziano que está sendo feito como parte da 

dissertação de Mestrado do Programa de Psicologia Clínica da Pós-Graduação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), no núcleo Família e 

Comunidade, sob orientação da Profª Drª Rosane Mantilla de Souza, como exigência 

parcial para obtenção do título de mestre e, de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 196, 

de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – 

Brasília – DF.  

Compreendo que a minha participação é voluntária e que posso sair a qualquer 

momento do estudo, sem prejuízo algum. Estou ciente que irei apenas conversar sobre 

fatos marcantes de minha história de vida, com baixo risco e, autorizo a execução deste 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico, 

sabendo que meu nome ou identificação não serão revelados. Fui informado de que não 

serei remunerado pela minha participação. Qualquer dúvida em relação à pesquisa ou à 

minha participação, antes, durante e depois de meu consentimento, serão respondidas 

pela pesquisadora responsável, cujos dados de contato já foram fornecidos e estão 

presentes no rodapé deste documento. Declaro que li todas as informações acima e 

confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento. 

 

Nome do Participante: ___________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF: _________________________    Data: ___/___/20___ 

 

 

 

Contato da Pesquisadora   

Psicóloga Polyana de Souza Veneziano   
 


