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esclarecimento que, em minha opinião, dá razão e sentido à vocação 

intelectual (Edward Said). 



 

RESUMO 

 

O estudo da dignidade está presente em vários campos das Ciências da Vida, das Ciências 

Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas. No campo da Administração, em particular, 

pesquisas vem sendo realizadas, principalmente, por meio da perspectiva da dignidade nas 

organizações, bem como, mais recentemente, a partir de uma visão baseada 

em stakeholders. O objetivo deste estudo foi o de compreender como a dignidade, a partir da 

vivência cultural dos expatriados latino-americanos no Brasil, foi projetada e simbolizada 

pelos mesmos. A decisão de tomarmos a expatriação como um dos elementos centrais do 

estudo deveu-se às profundas transformações oriundas do processo de reestruturação 

produtiva, desde o final do século XX, o que acarretou implicações à mobilidade de capital e 

de pessoas em diferentes partes do globo. Apesar da sinalização de uma tendência de 

crescimento do processo migratório intra-regional no contexto da América Latina e Caribe, a 

maior parte das pesquisas que envolvem o fenômeno da expatriação ainda demonstram pouca 

ênfase sobre a realidade de países latino-americanos. Assume-se aqui que a adaptação cultural 

do expatriado pressupõe deixar em suspensão a sua base cultural própria, o que é uma 

perspectiva geradora de vulnerabilidade nas relações, e portanto, de violação da dignidade. 

Nesta pesquisa qualitativa, foram realizadas entrevistas em profundidade, face a face, com dez 

executivos expatriados de quatro diferentes países sul-americanos, que moravam no Brasil 

quando da realização das entrevistas. Desde uma perspectiva descolonial, adotou-se como 

método de análise de dados a cartografia simbólica conforme proposta por Boaventura de 

Sousa Santos. Do ponto de vista da projeção e da simbolização, a omissão e o descaso na 

gestão alimentaram o processo de “periferização” da dignidade do expatriado latino-

americano nas empresas pesquisadas, prevalecendo assim, a figura de Ares sobre Atena na 

esfera da organização. Nesta direção, pode-se dizer que enseja-se o desenvolvimento de uma 

reflexão crítica acerca do processo de expatriação e da interculturalidade nas organizações 

nativas, desde a alta direção. A predominância das ausências sobre as 

emergências/“presenças”, dificultou o processo de adaptação intercultural, pois as recorrentes 

violações da dignidade implicaram em desqualificações várias do outro latino-americano. 

 

Palavras-chave: dignidade; adaptação intercultural; expatriados latino-americanos; 

cartografia simbólica.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study of dignity is present in many fields of Life Sciences, the Humanities and Social 

Sciences. In the Management field, in particular, researches have been carried out mainly 

through the perspective of dignity in organizations and, more recently, from a stakeholder‟s 

point-of-view. The purpose of this study was to understand how the dignity from the cultural 

experience of Latin American expatriates in Brazil, was projected and symbolized by them. 

The decision to take the expatriation as one of the central elements of the study, due to the 

profound changes from the process of productive restructuring, since the late twentieth 

century, implying mobility of capital and people in different parts of the globe. Despite the 

signs of a growing trend of intra-regional migration process in the context of Latin America 

and the Caribbean, most of the researches involving the expatriation phenomenon still show 

little emphasis on the reality of Latin American countries. It is assumed here that the cultural 

adjustment of expatriate suppose to leave suspended their own cultural base, producing 

vulnerability in relationships, and therefore promoting violation of dignity. In this qualitative 

research, interviews in-depth were conducted, face to face, with ten expatriate executives 

from four different South American countries, who lived in Brazil when the interviews were 

made. From a de-colonial approach, was adopted as data analysis method the symbolic 

cartography as proposed by Boaventura de Sousa Santos. From the point of view of projection 

and symbolization, the omission and neglect in management, fed the projection of the Latin 

American expatriate dignity to the periphery in the researched companies, in this case, 

prevailed the figure of Ares over Athena in the sphere of organization. In this sense, is 

desirable the development of a critical reflection about the expatriation process and 

interculturalism in native organizations, from top management. The prevalence of absences on 

emergencies / "presence" hindered the process of intercultural adaptation, as the continuing 

violations of dignity resulted in disqualification of other Latin Americans. 

 

Keywords: dignity; intercultural adaptation; Latin American expatriates; symbolic 

cartography. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Baeninger (2012), o final de século XX e o início do século XXI, trouxe 

profundas transformações econômicas, sociais, políticas, demográficas e culturais em âmbito 

internacional. Segundo Sassen (1988), as mudanças oriundas do processo de reestruturação 

produtiva, trouxe implicações à mobilidade de capital e de pessoas em diferentes partes do 

globo.  

Diante desse cenário, ocorreram consequências nos contextos da imigração latino-

americana e do Brasil (BAENINGER, 2012), sendo que, de um ponto de vista da contextura 

da integração econômica regional latino-americana, a permeabilidade das fronteiras tem 

permitido uma intensificação dos deslocamentos de população pela modalidade fronteiriça ou 

mesmo transfronteiriça (IDEM).   

Acrescente-se que no contexto das migrações internacionais da América Latina e 

Caribe, no ano de 2008, o Brasil já ocupava posição de destaque na região, sendo que os 

destinos preferenciais dos chamados trabalhadores globais para o país, entre 1990-2000, eram 

as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, consideradas pela hierarquia urbana nacional, como 

metrópoles globais (BAENINGER, 2008). Segundo dados da IMILA/CELADE (apud 

BAENINGER, 2012, p. 12), no ano de 2006, o Brasil já ocupava, dentre os países da região, 

“o quarto maior estoque absoluto de estrangeiros nascidos na América Latina e Caribe 

(118.525 pessoas)”.  

Ainda à guisa de demonstração da relevância do estudo, de acordo com o balanço da 

Coordenação Geral de Imigração (CGIG), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 

2013, entre autorizações temporárias e permanentes, 62.387 estrangeiros foram autorizados a 

trabalhar no Brasil, sendo este resultado consideravelmente maior que o de 2010, 56.006 

autorizações (NAKASHIMA et al., 2012), tendo no ano de 2012 atingido um total de 69.077 

autorizações (MTE-CGIG, 2013). 

Segundo Reis (2011), é necessário que no Brasil, estejamos atentos ao 

recrudescimento da xenofobia, especialmente os de origem africana e latino-americana, haja 

vista que os relatos de extorsão e de discriminações diversas são frequentes, principalmente 

em São Paulo. Ademais, acrescenta a autora, a manter-se a força econômica do país nos 

próximos anos, bem como o desenvolvimento do processo de integração regional, a tendência 

será que a imigração para o Brasil aumente nos próximos anos (REIS, 2011).  

Apesar da sinalização de uma tendência de crescimento do processo migratório intra-

regional no contexto da América Latina e Caribe, o que vem a ocorrer pelo menos nos últimos 
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trinta anos, o que se verifica é que a maior parte das pesquisas que envolvem o fenômeno da 

expatriação, ainda demonstram pouca ênfase sobre a realidade de países latino-americanos, 

inclusive o Brasil, de modo que embora o mundo acompanhe o destaque das chamadas 

economias emergentes, a produção de conhecimento sobre expatriação no país ainda é 

incipiente, apesar do Brasil ter se tornado um destino atraente para expatriados.  

Argumente-se ainda, que o campo de estudos sobre a expatriação não possui 

publicações que tomem como foco a “adaptação cultural” de expatriados a partir de uma 

perspectiva descolonial. Por outro lado, o campo de estudos descoloniais tampouco tem se 

dedicado à pesquisa do fenômeno da expatriação e, dentro disso, da “adaptação cultural”. 

No entanto, alguns esforços tem sido empreendidos a fim de compreender o fenômeno 

da expatriação no contexto brasilero, inclusive a partir do envolvimento de expatriados de 

origem latino-americana (ver GONZÁLEZ; OLIVEIRA, 2011; IRIGARAY; VERGARA, 

2010; MACHADO; HERNANDES, 2004). Numa outra frente de pesquisa correspondente, o 

grupo de pesquisa denominado Centro de Estudos em Gestão de Pessoas e Organizações 

(CEGEPO), ligado à FUCAPE Business School, tem vindo a desenvolver estudos sobre a 

adaptação de expatriados no contexto brasileiro, tendo o Brasil como ambiente hospedeiro, o 

que tende a trazer, num futuro não tão longínquo, desdobramentos positivos dentro do campo 

de estudos. É dentro deste escopo que se insere o presente trabalho, ou seja, a partir da 

pretensão de contribuir com o conhecimento sobre a expatriação no Brasil.  

Há várias concepções sobre o fenômeno da expatriação, sendo que uma das mais 

significativas lacunas da visão dominante ou corrente, é que a mesma dá conta apenas de 

processos formais e legais de transferências de profissionais de um país para outro; ou ainda, 

mesmo se se considerar o processo de maneira mais flexível – expatriação voluntária – , 

poderemos notar que o expatriado é tratado a partir de um status superior ao do imigrante, 

com maior facilidade de integração no país de destino, tendo por base critérios de qualificação 

da mão de obra, por exemplo.  

González e Oliveira (2011) ponderam que na literatutra de management, realiza-se 

uma distinção no emprego dos termos expatriado e imigrante, sendo o primeiro termo 

utilizado, geralmente, para se referir a um profissional enviado ao exterior por sua empresa; o 

segundo, a uma pessoa que deixou o seu país, principalmente por razões econômicas. 

Entretanto, segundo os autores, o fenômeno da expatriação, tomado “pela sua raiz etimológica 

latina (ex patria, “fora da pátria”), afeta a todos os indivíduos que residem temporária ou 

permanentemente em um país diferente daquele onde nasceram” (GONZÁLEZ; OLIVEIRA, 

2011, p. 1123).  
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Assim, mesmo reconhecendo o avanço dentro do campo de estudos concernente ao 

fenômeno da expatriação, impõe-se um (re)debruçar sobre a questão num sentido 

emancipatório, isto é, a partir da busca de tornar visível aquilo que fora posto na 

invisibilidade, pois a depender do conceito adotado, poderá produzir-se ausências ou não 

existências sobre os sujeitos envolvidos. Neste sentido, compreende-se que a visão dominante 

sobre a expatriação não poderia ser considerada abrangente o suficiente para produzir 

presenças ou não ausências dos grupos historicamente desfavorecidos.  

Abordagens correntes sobre a adaptação cultural (ver KITTLER; RYGL; 

MACKINNON; WIEDMANN, 2011; UDANI; ARCHES, 2011; CHAFOOR; KHAN; ALI, 

2011; ELAMIN, 2011; CHEN; KIRKMAN; KIM; TEMPLER, 2010; CHEN, 2010; WEEKS; 

WEEKS; WILLIS-MULLER, 2010; LAURING; SELMER, 2009; CALIGIURI; TUNG, 

1999; CALIGIURI; JOSHI; LAZAROVA, 1999), implicam que os expatriados devem 

comportar-se na cultura hospedeira de acordo com esta, ou seja, devem ajustar-se/adaptar-se à 

cultura do país de destino, uma vez mesmo que o pensamento dominante interessa-se por 

aspectos determinantes para o sucesso da expatriação, tendo em vista os interesses 

empresariais. Tais perspectivas, no nosso entender, partem da premissa do “abandono” ou da 

subordinação dos saberes relativos aos países de origem dos estrangeiros em relação ao país 

de destino.  

Isso, à luz do pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, no máximo 

reduziria o processo a uma dimensão multicultural
1
, quando as relações sociais deveriam 

prezar pelo “reconhecimento recíproco e a disponibilidade para enriquecimento mútuo entre 

várias culturas que partilham um dado espaço cultural, ou seja, uma relação consubstanciada 

numa ecologia de saberes” (SANTOS, 2010, p. 9), o que poderia propiciar o estabelecimento 

de boas relações baseadas na interculturalidade.  

Essa compreensão é importante, pois várias são as dificuldades enfrentadas pelos 

estrangeiros (manifestações de intolerância, discriminação, tráfico humano, violência 

institucional etc.), em diferentes países, inclusive no Brasil, sobretudo aqueles em condições 

de maior vulnerabilidade, como é o caso da clandestinidade (BARUKI; BERTOLIN; DIAS, 

2009). Nesta direção, entende-se que a pressão sobre o estrangeiro, para um relativo 

“abandono” de seus saberes culturais próprios, à luz de Jacobson (2007), geraria 

vulnerabilidade, consequentemente, violação da dignidade.  

                                                             
1 O multiculturalismo, na visão de Boaventura de Sousa Santos, parte do pressuposto da existência de uma 

cultura dominante que aceita, tolera ou reconhece a existência de outras culturas no espaço cultural onde domina 

(SANTOS, 2010). 
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Tomando como referência a ideia de interculturalidade de Santos (2010), seria 

possível pensar na dignidade num sentido emancipatório. Dentro desta perspectiva, faz-se 

necessário compreender, segundo a visão de Santos (2011), que uma tarefa básica da pugna 

política num rumo emancipatório, seria a transformação da prática dos direitos humanos num 

projeto no qual se reconheça, de forma não hierarquizada, os diferentes saberes e direitos dos 

grupos sociais. Em outras palavras, deveríamos conceber a emancipação e a dignidade 

humana sob a perspectiva da ecologia dos saberes, do reconhecimento dos saberes e dos 

direitos, sob uma perspectiva intercultural.  

No entanto, na contramão de uma perspectiva intercultural aqui defendida, estudos 

sugerem que os brasileiros seriam hospitaleiros com expatriados vindos da Europa e dos 

Estados Unidos – pensados aqui como oriundos do Norte Global
2
 – , sendo que o mesmo não 

ocorreria com expatriados oriundos de países sul-americanos – aqui considerados como 

oriundos do Sul Global
3
 (IRIGARAY; VERGARA, 2010). Assim sendo, esta pesquisa 

dedica-se a estudar a possibilidade de promoção de adaptação intercultural nas relações 

sociais entre nativos e estrangeiros de origem latino-americana, a partir da realização de uma 

cartografia simbólica, conforme preconizado por Santos (2011).  

Nesse sentido, propusemo-nos a responder à seguinte pergunta básica da pesquisa: 

como a dignidade, a partir da vivência cultural dos expatriados latino-americanos no Brasil, é 

projetada e simbolizada pelos mesmos? O objetivo geral do estudo, portanto, foi o de 

compreender como a dignidade, a partir da vivência cultural dos expatriados latino-

americanos no Brasil, foi projetada e simbolizada pelos mesmos.  

Nessa direção, partindo da premissa de que a adaptação/ajustamento cultural do 

expatriado, pressupõe deixar em suspensão a sua base cultural própria, desta maneira gerando 

vulnerabilidade nas relações, e portanto, violação da dignidade, admita-se a seguinte 

proposição: para que haja dignidade na relação entre nativos e estrangeiros – no caso de 

origem latino-americana – é necessário que se tenha uma adaptação intercultural de ambos, o 

que implicaria em reconhecimento mútuo de saberes.  

Porém, entende-se que o processo de colonização deixou marcas profundas no 

imaginário e no modo de ser do brasileiro, sendo que uma das consequências deste processo é 

a fixação pelo que vêm de fora. Neste sentido, o estrangeirismo, enquanto um traço cultural 

brasileiro, tende a valorizar o “estrangeiro”, porém não qualquer um, uma vez que o que tende 

                                                             
2 O Norte Global corresponderia a termos como “desenvolvidos”, “países ricos”, “centrais”, “Primeiro Mundo”. 
3
 Por Sul Global pode-se designar “em desenvolvimento”, “países pobres”, “periféricos”, “Terceiro Mundo” 

(cada designação é orientada por uma determinada linha teórica-conceitual). Na perspectiuva de Boaventura de 

Sousa Santos, por Sul entenda-se uma metáfora do sofrimento humano causado pelo capitalismo. 
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a ser valorizado, são os referenciais dos países ditos de “Primeiro Mundo”, do Norte Global. 

Assim sendo, devido a uma mentalidade colonizada do nativo, enxerga-se que a vivência 

cultural dos expatriados latino-americanos no país, tenderia a ser permeada por ausências, ou 

seja, o brasileiro apresentaria dificuldade de conviver com os saberes do outro latino-

americano, o que iria na direção da violação da dignidade deste estrangeiro oriundo do Sul 

Global.  

Assim, na contramão de uma visão excludente e geradora de violência, para 

estudarmos o fenômeno da dignidade de expatriados latino-americanos no Brasil, adotou-se a 

abordagem epistemológica pós-colonialista, especialmente a partir das contribuições do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que numa perspectiva descolonial, busca 

uma reinvenção da emancipação social a partir de um (re)buscamento das vozes 

marginalizadas, isto é, a partir de um apelo ao aprender com o Sul (SANTOS, 2010, 2006, 

2002).  

A presente tese, além desta introdução, está estruturada em quatro partes principais. 

No capítulo dois, tratou-se de desenvolver o referencial teórico da pesquisa. No capítulo três, 

procurou-se demonstrar o nosso posicionamento epistêmico, além da descrição do 

delineamento metodológico da pesquisa. No capítulo quatro, tratou-se de apresentar e 

interpretar os dados. Finalmente, no capítulo cinco, realizaram-se as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta parte do texto, buscou-se desenvolver o referencial teórico da pesquisa, a fim de 

proporcionar a base necessária à compreensão dos fenômenos estudados, bem como para 

iluminar a discussão dos resultados.  

Na primeira parte, apresentou-se as linhas gerais do pensamento de Boaventura de 

Sousa Santos. Em seguida, procurou-se refletir sobre os conceitos de multiculturalismo e 

interculturalismo. A seguir, refletiu-se sobre o estrangeirismo como um fenômeno na 

contramão da interculturalidade. Adiante, tratou-se de procurar novos olhares acerca da 

adaptação cultural de expatriados. Por fim, fez-se uma reflexão acerca da dignidade e 

emancipação.  

 

2.1 UMA APROXIMAÇÃO DO PENSAMENTO DE BOAVENTURA DE SOUSA 

SANTOS  

Nesta parte do capítulo, são apresentadas as principais linhas de pensamento do 

sociólogo Boaventura de Sousa Santos (BSS). Discutiu-se, inicialmente, a questão da 

reprodução cultural hegemônica. Em seguida, apresentou-se o posicionamento antipositivista 

do pensador português. A seguir, procurou-se compreender a sua visão acerca da 

emancipação social. Adiante, buscou-se entender os conceitos de sociologia das ausências e 

de sociologia das emergências. No item seguinte, discutiu-se sobre o papel do trabalho de 

tradução, juntamente das sociologias das ausências e das emergências. Finalmente, na 

contracorrente do pensamento hegemônico, procurou-se compreender o conceito de ecologia 

dos saberes.  

 

2.1.1 A reprodução da cultura hegemônica em Boaventura de Sousa Santos 

Uma pergunta basilar deve ser feita para compreender as ideias centrais em BSS, qual 

seja: como se reproduz a cultura hegemônica?
4
.  

Tenhamos em mente, que BSS possui uma produção intelectual e uma postura política 

voltada a uma reinvenção da emancipação social, por meio de alternativas à globalização 

neoliberal e ao capitalismo global. Assim, conforme o autor, a cultura hegemônica se 

reproduz a partir de alguns mecanismos: 1. por certos centros hegemônicos de produção da 

ciência social, por meio mesmo de uma geopolítica do conhecimento; 2. pela predominância 

                                                             
4
 Por hegemonia entenda-se a direção cultural de uma determinada sociedade.  
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do discurso oriundo do conhecimento científico sobre outras formas de conhecimento; 3. por 

uma descredibilização das experiências alternativas ao capitalismo (SANTOS, 2006).   

Essas três vias de produção de uma cultura moderna ocidental hegemônica, está 

assentada numa monocultura racional típica da razão indolente. Em reforço a esta ideia, 

compreendamos que  

 

 

a razão indolente subjaz, nas suas várias formas, ao conhecimento 

hegemónico, tanto filosófico quanto científico, produzido no Ocidente nos 

último duzentos anos. A consolidação do Estado liberal na Europa e na 

América do Norte, as revoluções industriais e o desenvolvimento capitalista, 

o colonialismo e o imperialismo constituíram o contexto sócio-político em 

que a razão indolente se desenvolveu. (SANTOS, 2006, p. 780) 
 

 

Assim, trata-se mesmo de tentar deslindar os mecanismos de hegemonização da 

modernidade ocidental não enquanto um “paradigma sócio-cultural global e universal, mas 

sim de um paradigma local que se globalizou com êxito, um localismo globalizado” 

(SANTOS, 2011, p. 18).   

Nessa perspectiva, a cultura hegemônica, em seu sentido mais amplo, se reproduz a 

partir do predomínio da razão indolente e pelo consequente desperdício da experiência. 

Cremos, portanto, que uma vez que BSS destaca como foco de análise as ausências e 

ocultações produzidas pela modernidade, tanto no espectro da regulação quanto da 

emancipação, percebe-se que o caminho de confrontação perseguido pelo autor é o foco de 

oposição para a emergência de uma nova cultura política. De acordo com as próprias palavras 

do autor,  

 

 

[…]a indolência da razão manifesta-se, entre outras formas, no modo como 

resiste à mudança das rotinas, e como transforma interesses hegemónicos em 

conhecimentos verdadeiros. Da minha perspectiva, para haver mudanças 

profundas na estruturação dos conhecimentos é necessário começar por 

mudar a razão que preside tanto aos conhecimentos como à estruturação 

deles. Em suma, é preciso desafiar a razão indolente. (SANTOS, 2006, p. 

781) 
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Ao mesmo tempo em que a modernidade ocidental busca uma positividade ou 

afirmação dos seus ideários, realiza também uma negativação de todo conhecimento 

alternativo a ela mesma. Assim, de certa maneira, a reprodução da cultura ocidental moderna 

hegemônica se dá pelo processo de exclusão, marginalização e de discriminação em relação a 

outras culturas.  

Na visão de Santos (2011), a ciência e o direito seriam as formas de poder social que 

ocupariam um lugar central na configuração, bem como na trajetória do paradigma da 

modernidade ocidental. Além disso, o autor ainda atribui um papel essencial à educação, à 

informação, à religião e à tradição nesse processo (SANTOS, 2011).  

 

2.1.2 Um discurso sobre as ciências: uma crítica profunda à epistemologia positivista 

A obra do sociológo Boaventura de Sousa Santos é vasta, e em determinado momento 

trouxe um importante impacto para o campo das ciências, em especial às ciências sociais.  

Entretanto, foi a partir de “Um discurso sobre as ciências”, publicado primeiramente 

em Portugal em 1987, que se iniciou, definitivamente, um percurso rumo a um 

posicionamento científico antipositivista.  

Não foram poucos os críticos que se levantaram contra as ideias expostas pelo 

sociólogo português, quase sempre acusado, no contexto das “guerras das ciências”
 5

, de 

trazer à tona e reproduzir ideais obscurantistas e irresponsáveis, contra postulados 

característicos e consagrados da modernidade. Talvez uma das mais ácidas críticas, ao estilo 

da guerra das ciências, conforme alegado por Santos (2006a), tenha vindo de Baptista (2002), 

que acusara o discurso pós-moderno como anti-científico, obscurantista e irresponsável.  

De fato, Santos (2010a) questiona a impossibilidade do controle da natureza pelo 

homem a partir da ciência. Ao mesmo tempo, nos revela um mundo de ambiguidade e 

complexidade da situação do tempo presente, difícil de compreender, explicar, desnorteante, 

um tempo de transição. Tal reflexão, por assim dizer, é aprofundada e aprimorada com a 

publicação da obra “Introdução a uma ciência pós-moderna”, que partia da demonstração de 

que a ciência moderna se encontrava mergulhada numa profunda crise, numa fase de transição 

paradigmática, de modo que procurou definir o perfil teórico e sociológico da forma de 

conhecimento, prenhe, por sua vez, dos sentidos emergentes do paradigma científico pós-

moderno (SANTOS, 1989).  

                                                             
5
 Uma boa discussão sobre a chamada “guerras da ciência”, que no fundo tem a ver com o debate acerca da 

validade do conhecimento que produz e legitima as transformações do mundo por meio da ciência, pode ser lida 

na introduçào do livro “Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências 

revisitado”.  
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Mas de que transição se trata? Trata-se mesmo de uma época na qual vive-se um 

processo de mudança paradigmática ou epistemológica, num sentimento iminente de perda, de 

perplexidade “de não sabermos o que abundará em nós nessa abundância” (SANTOS, 2010a, 

p. 18). De fato, o que o autor pretendeu nos dizer, é que estamos a viver num período final de 

um ciclo de hegemonia de uma certa ordem científica, de uma crise de degenerescência 

paradigmática, ou ainda, uma desdogmatização da ciência moderna (SANTOS, 2010a; 1989).   

Retomando a obra “Um discurso sobre as ciências”, percebe-se que Santos (2010a) 

procurou dividir seus argumentos em três partes: 1) uma caracterização da ordem científica 

dominante ou hegemônica; 2) a análise dos sinais da crise dessa hegemonia, tanto em termos 

das condições teóricas quanto sociológicas da crise paradigmática; 3) o perfil de uma nova 

ordem científica emergente, tendo como pano de fundo, as condições teóricas e sociológicas 

da sua emergência.  

Há cinco hipóteses básicas que balizaram o percurso analítico do autor: 1. enfraquece-

se a distinção entre ciências naturais e ciências sociais; 2. o pólo catalizador entre elas passa a 

ser as ciências sociais; 3. as ciências sociais terão que abdicar ou mesmo recusar todas as 

formas de positivismo lógico ou empírico, com a consequente revalorização das 

humanidades; 4. não se pretende uma ciência unificada, tampouco uma teoria geral, mas tão 

somente um conjunto de galerias temáticas onde convergem objetos teóricos estanques; 5. na 

medida em que haja uma síntese entre as ciências naturais e as ciências sociais, a distinção 

hierárquica entre conhecimento científico e senso comum tenderá a desaparecer (SANTOS, 

2010a).  

Quanto à análise do paradigma dominante, temos que o mesmo assenta-se num 

modelo de racionalidade da ciência moderna que é herdeira da revolução científica do século 

XVI, tendo se desenvolvido nos séculos seguintes sob o domínio das ciências da natureza 

(SANTOS, 2010a), sendo que as ciências sociais, em sua gênese, não foram imunes da 

influência das ciências naturais, pretendido como um modelo global, universalizante ou 

mesmo totalizante, tendo em vista que não existiria conhecimento possível senão sob sua 

vigência e por seus parâmetros de cientificidade, desprezando e inferiorizando todo e qualquer 

outro tipo de saber que não se enquadrasse nos seus princípios epistemológicos e rigores 

metodológicos. Trata-se mesmo de uma ciência que, no mínimo desconfia sistematicamente 

das evidências da nossa experiência imediata, uma vez que estas estariam na base do dito 

conhecimento vulgar (SANTOS, 2010a).  

Dentro dessa perspectiva, o que se pretende, de fato, é uma separação total entre a 

natureza e o ser humano, uma vez que a ciência moderna visa conhecer a natureza, não para a 
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contemplar, mas para dominar e controlar. Os desdobramentos dessa visão vão se refletir na 

forma como lidar com os objetos (observação e experimentação), bem como pela busca pela 

quantificação e generalização, uma vez mesmo que tudo que não fosse quantificável seria 

cientificamente irrelevante (SANTOS, 2010a).  

Outra característica marcante desse posicionamento científico fundamentado nos 

pressupostos da modernidade, é que há uma busca por diminuir a complexidade dos 

fenômenos, por meio mesmo do seu reducionismo, de modo que, “conhecer significa dividir e 

classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou” 

(SANTOS, 2010a, p. 28).  

Sendo assim, o que se vislumbra é a busca sistemática da causalidade formal, sem 

haver uma preocupação com a intenção ou o sentido por “detrás” dos fenômenos, havendo, 

portanto, um esforço explicativo a partir da objetividade com o respectivo expulsamento da 

subjetividade. Nesta direção,  

 

 

o determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de 

conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela 

capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de 

o dominar e transformar. (SANTOS, 2010a, p. 31)  
 

 

Santos (2010a) defende que a crise pela qual passa a racionalidade científica moderna 

é: 1. irreversível; 2. um período de revolução científica e que não se sabe quando acabará; 3. 

período revolucionário que se pode afirmar com segurança que se colapsarão as distinções 

básicas em que se assentam o paradigma dominante. Além disso, a crise do paradigma 

científico dominante possui bases teóricas e sociais, sendo que, conforme Santos (2010a, 

p.41), “a identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma científico 

moderno é o resultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou”.  

Do ponto de vista teórico, a revolução inicia-se com Einstein e a mecânica quântica, 

bem como os pensamentos de relatividade e simultaneidade, relativizando, portanto, o rigor 

das leis de Newton. Além desses olhares novos sobre a realidade, outros se sucederam, dando 

uma dimensão crescente ao questionamento dos pressupostos da ciência moderna, sendo um 

deles o teorema da incompletude, entre outros (SANTOS, 2010a).  

Outro fator relevante do ponto de vista teórico, foram os recentes avanços – pelo 

menos desde a década de 60 do século XX –  nos campos da microfísica, da química e da 

biologia. A teoria das estruturas dissipativas e o princípio da “ordem através das flutuações”, 
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de Ilya Prigogine, trouxeram à tona a ideia de sistemas que funcionam às margens da 

estabilidade, ou seja, como sistemas abertos (SANTOS, 2010a). Mais adiante, um 

consequente aprofundamento desses raciocínios, deram vazão à ideia de auto-organização 

numa situação de não equilíbrio. Estas e outras teorias, princípios, teoremas etc., trouxeram a 

discussão da complexidade, da imprevisibilidade, da interpenetração, da espontaneidade, da 

auto-organização, da desordem, do caos etc., no lugar do determinismo, do controle, da 

ordem, do mecanicismo etc. (IDEM).  

Esses movimentos teóricos, oriundos, por assim dizer, do próprio sucesso da ciência 

moderna, trouxeram também as condições à sua superação, de modo que,   

 

 

este movimento científico e as demais inovações teóricas que atrás defini 

como outras tantas condições teóricas da crise do paradigma dominante têm 

vindo a propiciar uma profunda reflexão epistemológica sobre o 

conhecimento científico. (SANTOS, 2010a, p. 50) 
 

 

Nessa direção, e como um reforço ao seu esforço argumentativo, BSS vai dar uma 

dimensão elevada à necessidade que se têm hoje de não somente obtermos conhecimento 

sobre as coisas, mas sobretudo em relação ao conhecimento do conhecimento das coisas, ou 

seja, repõe a discussão epistemológica no centro do palco de discussões.  

Em dado momento, ainda na análise dos limites do paradigma dominante, Santos 

(2010a) procura demonstrar que a suposta autonomia da ciência e do desinteresse do 

conhecimento científico, quase que uma “crença” na neutralidade científica, entrou em 

colapso, na medida mesma em que se evidenciou o fenômeno global da industrialização da 

ciência, de modo que uma vez industrializada, a ciência passou a comprometer-se com os 

centros de poder econômico, social e político, que por sua vez, definiam as prioridades 

científicas.  

O vínculo entre a ciência, a tecnologia e os interesses militares e econômicos também 

não deixaram de ser lembrados por Santos (2010a), assim como também o modus operandi 

dos laboratórios científicos em suas autoritárias relações de poder internas, além de colocar o 

debate numa dimensão da discussão acerca do processo de desenvolvimento dos países ditos 

centrais e periféricos.  

Assim, tendo em mente as palavras de Santos (2010a, p. 58-59), de que “a 

caracterização da crise do paradigma dominante traz consigo o perfil do paradigma 

emergente”, têm-se que o paradigma que emerge é fruto de uma revolução científica que 
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ocorre, segundo as próprias palavras de Santos (2010a, p. 60), “numa sociedade ela própria 

revolucionada pela ciência”. Ademais, o paradigma que emerge não deveria ser apenas um 

paradigma científico (paradigma de um conhecimento prudente), devendo ser também um 

paradigma social (paradigma para uma vida decente) (ver SANTOS, 2006).  

Na proposição de suas ideias, BSS vai apoiar-se na “nova física” de Capra, nas 

“mudanças de segundo tipo” de Wigner, no paradigma da auto-organização de Jantsch, na 

sociedade pós-industrial de Bell, bem como na sociedade comunicativa de Habermas 

(SANTOS, 2010a).  

Nesse novo paradigma emergente, que denomina de paradigma de um conhecimento 

prudente para uma vida decente, e que mais adiante vai nomear como pós-modernidade 

crítica, o autor vai propor algumas teses: 1. todo conhecimento científico-natural é científico-

social; 2. todo conhecimento é local e total; 3. todo conhecimento é autoconhecimento; 4. 

todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum (IDEM). Ao aprofundar-se 

nas justificativas de suas teses, BSS aponta de forma assertiva, na direção de demonstrar que 

os principais traços do paradigma emergente, conferem às ciências sociais uma nova 

centralidade, na medida em que há um religamento entre o saber científico e o saber do senso 

comum, de modo a conduzir-nos a “uma racionalidade feita de racionalidades” (SANTOS, 

2010a, p. 90).  

De fato, o que se pretende, é realizar um conhecimento científico pós-moderno, que só 

“se realiza enquanto tal na medida em que se converte em senso comum” (SANTOS, 2010a, 

p. 90-91), e neste sentido,   

 

 

a ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se, não despreza o conhecimento 

que produz tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento se deve 

traduzir em autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve 

traduzir-se em sabedoria de vida. É esta que assinala os marcos da prudência 

à nossa aventura científica. (SANTOS, 2010a, p. 91) 

 

 

2.1.3 Para uma nova cultura política: um repensar e uma retomada da transformação 

social 

Como o próprio título do livro “A gramática do tempo: para uma nova cultura 

política” pode sugerir, o objetivo central do sociólogo BSS foi lançar as bases fundamentais 

de uma nova cultura política, de modo que seja possível um repensar e uma retomada da 

transformação social emancipatória.  
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A partir desse intento, caberia uma primeira pergunta norteadora: qual é a concepção 

de emancipação social em BSS? Assim, temos que a emancipação pode ser considerada como 

“o conjunto dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais que tenham por objectivo 

transformar as relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada” (SANTOS, 

2010b, p. 14), sendo que este processo dar-se-ia no que o autor denomina de seis espaços-

tempo: doméstico, da produção, do mercado, da comunidade, da cidadania e mundial 

(SANTOS, 2010b).  

Em determinado momento, Santos (2010c) já apontava que o campo social da 

emancipação deveria apropriar-se da positividade da democracia representativa, porém 

reconhecendo a sua insuficiência, chegando a defender uma renovação da teoria democrática 

assentada na formulação de critérios democráticos de participação política para além do ato de 

votar. Tratar-se-ia de uma articulação entre a democracia representativa e democracia 

participativa. Dentro desta ótica,  

 

 

a nova teoria democrática deverá proceder à repolitização global da prática 

social e o campo político imenso que daí resultará permitirá desocultar 

formas novas de opressão e de dominação, ao mesmo tempo que criará 

novas oportunidades para o exercício de novas formas de democracia e de 

cidadania. (SANTOS, 2010c, p. 271) 

 

 

Mais ainda, “politizar significa identificar relações de poder e imaginar formas 

práticas de as transformar em relações de autoridade partilhada” (SANTOS, 2010c, p. 271). 

De fato, a nova teoria de democracia proposta pelo autor, além de significar uma certa ruptura 

com a teoria democrática liberal (moderna), possui o objetivo de “alargar e aprofundar o 

campo político em todos os espaços estruturais de interacção social” (SANTOS, 2010c, p. 

276).  

Paralelamente a uma nova teoria da democracia, Santos (2010c) também apregoa uma 

nova teoria da emancipação. De fato, as duas novas teorias propostas se entrelaçam, pois a 

noção de emancipação do autor possui um forte elemento democrático, uma vez que 

considera que “a emancipação não é mais que um conjunto de lutas processuais, sem fim 

definido. O que a distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido político da 

processualidade das lutas” (SANTOS, 2010c, p. 277).  



32 

Esse sentido político da processualidade das lutas evocada, tem a ver, para o campo 

social emancipatório, com a ampliação e o aprofundamento das lutas democráticas nos mais 

diversos campos da prática social, pois conforme o autor,  

 

 

uma tal concepção da emancipação implica a criação de um novo senso 

comum político […]. Revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, a 

ideia da igualdade sem mesmidade, a ideia de autonomia e a ideia de 

solidariedade. (SANTOS, 2010c, p. 277-278) 

 

 

Tenhamos em mente, que esse processo de transformação apregoado pelo autor, 

fundar-se-ia em dois princípios aparentemente contraditórios, quais sejam: o princípio da 

igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença (SANTOS, 2010b). O primeiro 

princípio corresponderia a uma profunda redistribuição material e simbólica; já o segundo, 

representaria o reconhecimento da existência da diversidade de concepções acerca dos 

recursos e das relações com os mesmos, inclusive nas diferentes formas de sua distribuição 

(IDEM).  

É interessante notar que quando fala de uma transformação social emancipatória, o 

autor – reconhecidamente pós-moderno – traz ao movimento intelectual pós-moderno um 

componente da modernidade. Em outras palavras, a concepção de pós-modernidade de BSS 

não recusa absolutamente a modernidade, no que tange, especificamente, à questão da 

emancipação, o que o diferencia substancialmente do que designa, criticamente, por pós-

modernidade celebratória. Tal compreensão pode ser ratificada pelos próprios dizeres do 

autor:  

 

 

no início da década de 1990 a acumulação das crises do capitalismo e do 

socialismo dos países do Leste europeu levaram-me a ampliar o conceito de 

pós-moderno e pós-modernidade que passou então a designar, não só um 

novo paradigma epistemológico, mas um novo paradigma social e político. 

Tratava-se agora de pensar a transformação social para além do capitalismo 

e para além das alternativas teóricas e práticas ao capitalismo produzidas 

pela modernidade ocidental. (SANTOS, 2010b, p. 26) 
 

 

Apesar de ser possível perceber a sua não completa ruptura com a modernidade, pelo 

menos no que concerne à busca da emancipação social, há que se ter claro também de qual 
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emancipação não se trata. Nesta linha, de acordo com Santos (2010b), a ideia de pós-

modernidade como uma crítica radical à modernidade ocidental, deveria propiciar uma nova 

teoria crítica, porém, não nos mesmos termos da teoria crítica advinda da modernidade, de 

modo que a ideia de transformação social não fosse convertida numa nova forma de opressão 

social. 

Embora o autor reconheça os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade 

como fundamentais, ao mesmo tempo, pensa que falta um ingrediente a esta formulação, qual 

seja, a do reconhecimento da diferença. E é justamente aí que consiste uma das maiores 

contribuições do autor, que ao não romper completamente com a busca de uma emancipação 

social transformadora e, concomitantemente, trazendo esse devir social e político para a pós-

modernidade, certamente trouxe um incômodo tanto para os teóricos críticos presos ainda a 

uma concepção universalizante de sociedade, quanto aos pós-modernos, sendo estes artífices 

de um movimento celebratório da diferença, mas que não levaria a lugar algum, a não ser a 

um reforço do status quo, conforme a visão de BSS. É dessa perspectiva que provêm a 

concepção de pós-modernidade de oposição ou, dá no mesmo, de pós-modernidade crítica.  

Outro argumento de Santos (2010b) a favor da necessidade de se reinventar a 

emancipação social, é que se vive hoje numa sociedade na qual persistem problemas 

modernos, para o quais, contudo, nós não dispomos de soluções modernas. Para tanto, tal 

reconstrução da transformação social emancipatória só se poderia dar a partir da experiência 

das vítimas, portanto, por meio de um aprender com o Sul, o que significaria ir mais além da 

teoria crítica produzida pelo Norte, bem como pela práxis social e política subscrita por ela.  

Sem embargo, a visão de emancipação social do autor, como ele mesmo reconhece, 

contém elementos da teoria crítica, portanto, da modernidade, porém tal concepção vai além, 

na medida em que repõe as vozes subalternizadas como protagonistas do processo 

emancipatório, ou seja, reconhecendo a experiência das vítimas daquilo que a modernidade 

ocidental havia negado.  

Assim, uma vez admitida a necessidade de se ouvir as vozes subalternizadas, em 

outras palavras, as experiências das vítimas, ou ainda o aprender com o Sul, BSS reflete sobre 

qual o sentido e os limites de uma crítica radical da modernidade ocidental. Dito de outra 

maneira, o “pós” de pós-moderno significaria o mesmo que o “pós” em pós-colonial? 

(SANTOS, 2010b). Tal questionamento induz a pensar que a violência do colonialismo nunca 

chegou a ser incluída na auto-representação da modernidade ocidental. Assim, tratar-se-ia de 

uma proposta para uma crítica realizada a partir das vítimas, das vozes subalternizadas, 

daqueles que foram parte da modernidade pela violência, pela discriminação e pela exclusão 
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(SANTOS, 2010b). Uma consequência epistêmica deste processo é que a ideia de 

exterioridade à modernidade ocidental seria central na formulação do pós-colonialismo 

(SANTOS, 2010b; DUSSEL, 2000; MIGNOLO, 2000).  

A proposta de BSS consiste em não renunciar a projetos coletivos emancipatórios, 

contrariamente ao que ocorre, em sua visão, na pós-modernidade celebratória. Além disso, 

invoca-se uma “pluralidade de projectos colectivos” que não se coadunam com a propalada 

transformação social advinda de uma visão da teoria crítica fundada nos princípios da 

modernidade ocidental, conforme pode-se constatar na seguinte fala: 

  

 

em vez da renúncia a projectos colectivos, proponho a pluralidade de 

projectos colectivos articulados de modo não hierárquico por procedimentos 

de tradução que se substituem à formulação de uma teoria geral de 

transformação social [...]. Em vez da renúncia a emancipação social, 

proponho a sua reinvenção. (SANTOS, 2010b, p. 29) 
 

 

Diante dessa abordagem pluralista, o sociólogo português delineia um salto em direção 

a uma proposta de transformação social (emancipação) diferente da proposição oriunda da 

modernidade, porém sem romper absolutamente com a mesma, e aí consiste a beleza e uma 

certa dificuldade de compreensão. Tal afirmativa pode dar-se, uma vez que o autor coloca um 

ingrediente que nem o universalismo e, tampouco, a linearidade histórica, típicos da 

modernidade, previram, que é a dimensão ou o valor do reconhecimento da diferença, ou 

ainda, da diversidade histórica.  

A partir de 1990, restava claro para BSS, que essa reconstrução da transformação 

social somente poderia ser completada a partir “dos grupos sociais que tinham sofrido com o 

exclusivismo epistemológico da ciência moderna e com a redução das possibilidades 

emancipatórias da modernidade ocidental às tornadas possíveis pelo capitalismo moderno” 

(SANTOS, 2010b, p. 27), o que o levou ao apelo a aprender com o Sul. A partir daí, o autor 

elabora um movimento de uma postura da pós-modernidade crítica em direção ao que nomeia 

como uma teoria crítica pós-colonial (SANTOS, 2010b; SANTOS, 2009). Este percurso rumo 

a uma abordagem pós-colonialista já tomava fortes tons, quando o autor concentrou-se na 

análise dos processos identitários no espaço-tempo da língua portuguesa, pois a partir do 

reconhecimento de que a identidade moderna ocidental é, em grande medida, produto do 

colonialismo, a identidade no espaço-tempo de língua portuguesa refletiria as especificidades 
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do colonialismo português, sendo este mesmo também colonizado, portanto, restando numa 

condição subalterna e semi-periférica (SANTOS, 2002).  

Assim, ao propor o que denomina de teoria crítica pós-colonial, BSS reconheceu a 

relação orgânica desta com a sua proposição de pós-modernismo de oposição, porém também 

afirmou que vai além do pós-modernismo, bem como mais além do pós-colonialismo. 

Segundo as próprias palavras do autor, trata-se de uma visão que traz à tona e nos convida a 

uma 

 

 

[...] compreensão não ocidental do mundo em toda a sua complexidade e na 

qual há-de caber a tão indispensável quanto inadequada compreensão 

ocidental do mundo ocidental e não-ocidental. Esta abrangência e esta 

complexidade são o lastro histórico, cultural e político donde emerge a 

globalização contra-hegemônica como a alternativa construída pelo Sul em 

sua extrema diversidade. O que está em causa não é apenas a contraposição 

entre o Sul e o Norte. É também a contraposição entre o Sul e o Sul e o 

Norte do Sul e entre o Sul do Norte e o Norte do Norte. (SANTOS, 2010b, 

p. 41) 

 

 

Ao fazer menção a um projeto coletivo plural, na forma de uma globalização contra-

hegemônica que iria além do pós-moderno e do pós-colonial, para uma compreensão e ação 

transformadora, o autor lança-nos alguns outros desafios: primeiro o de pensar a emancipação 

social sem uma teoria geral da emancipação; em segundo lugar, o desafio de determinar em 

que medida a cultura e a filosofia política ocidentais são hoje indispensáveis na reinvenção da 

emancipação social; terceiro, o de saber como maximizar a interculturalidade sem subscrever 

o relativismo cultural e epistemológico; por fim, o da possibilidade de se dar sentido às lutas 

sociais sem dar sentido à história (SANTOS, 2010b). 

 

2.1.4 Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências 

Para que se dê a ação transformadora emancipatória, impõem-se um certo trabalho de 

imaginação epistemológica e de imaginação democrática, pois pensa-se “o objectivo de 

construir novas e plurais concepções de emancipação social sobre as ruínas da emancipação 

social automática do projecto moderno” (SANTOS, 2010b, p. 134). Dentro desta perspectiva, 

o trabalho de tradução juntamente com a sociologia das ausências e das emergências, visa 

desenvolver uma alternativa à razão indolente que proporciona o desperdício da experiência, 

ou da diversidade de experiências. Segundo Santos (2010b, p. 135), “o trabalho de tradução, 
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assente na sociologia das ausências e na sociologia das emergências, apenas permite revelar 

ou denunciar a dimensão desse desperdício”.  

O grande objetivo dessa nova imaginação epistemológica e democrática proposta por 

BSS é o “reinventar a emancipação social”. De fato, trata-se mesmo de um meio para propor 

alternativas à denominada globalização neoliberal oriunda das variadas experiências teóricas 

e/ou práticas advindas dos movimentos sociais ou populares e de certas organizações não 

governamentais (ONG‟s), nas lutas contra a exclusão, à discriminação em diferentes campos 

sociais e em diferentes países (SANTOS, 2010b).  

BSS pretende desenvolver o que denomina de uma razão cosmopolita, que contrapor-

se-ia a razão indolente por meio da sociologia das ausências, da sociologia das emergências e 

do trabalho de tradução. Neste sentido, caberia nos debruçarmos sobre o significado atribuído 

pelo autor às seguintes formulações: o que seria a razão cosmopolita? O que vem a ser uma 

sociologia das ausências e das emergências? O que BSS entende por trabalho de tradução? A 

resposta para estas indagações são centrais para entendermos o cerne do pensamento do autor.  

A razão cosmopolita deve ser desenvolvida para se contrapor à razão indolente, aliás 

como já dissemos. A razão indolente tem como características centrais a proposição de 

generalizações, de uma teoria geral explicativa, dentro da perspectiva de uma compreensão 

ocidental de mundo, na qual, invariavelmente, ocorre uma contração do presente e uma 

expansão do futuro (SANTOS, 2010b), sendo que esta razão desperdiçadora de experiências 

assenta-se em outras duas razões principais, quais sejam, a razão metonímica
6
 e a razão 

proléptica
7
 (IDEM), que trariam, por sua vez, a ideia de “ordem e progresso”, fundamentais à 

epistemologia positivista.  

Assim como a razão metonímica se reconhece como a única forma válida de 

racionalidade, uma consequência lógica desta postura é um reducionismo das realidades a 

uma única realidade transformada em referência às demais. Tal perspectiva, 

irremediavelmente, contrai o presente, ocultando assim as variadas e ricas experiências sociais 

do mundo. Portanto, o que se impõe, segundo a ótica de BSS, é lutar contra esse tipo de razão 

que se arroga o “monopólio” do que é bom, aceitável, digno e belo, de tal maneira que se 

possa recuperar a experiência desperdiçada por essa variante da razão indolente. Como diz 

                                                             
6
 A razão metonímica ocasiona reducionismo e dualismo, na medida em que se arroga como a única forma de 

racionalidade aceita. Trata-se de um tipo de pensamento que é voltado à ideia de totalidade sob a forma de 

ordem. A metonímia, enquanto figura de discurso, pode significar a parte pelo todo.  
7
 A razão proléptica ocasiona um pensamento voltado à ideia de evolução e de progresso. O termo proléptica, 

é proveniente do conceito de prolepse, que é uma técnica narrativa utilizada para significar o conhecimento 

do futuro no presente.  
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Santos (2010b, p. 101), “o que está em causa é a ampliação do mundo através da ampliação e 

diversificação do presente”.  

Embora BSS reconheça que a razão metonímica ainda é dominante, a ampliação e 

diversificação do presente e do mundo para além do reducionismo, do dualismo e do 

evolucionismo positivista ocidental, têm de começar por um procedimento que designa por 

sociologia das ausências, que conforme o autor, “trata-se de uma investigação que visa 

demonstrar que o que não existe é, na verdade, activamente produzido como não existente, 

isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe” (SANTOS, 2010b, p. 102).  

Ainda seguindo com o autor, “o objectivo da sociologia das ausências é transformar 

objectos impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças” 

(SANTOS, 2010b, p. 102). Em linhas gerais, o procedimento denominado de sociologia das 

ausências, busca elucidar os mecanismos de ocultação e de discriminação da diversidade de 

experiências e existências no mundo, denunciando os processos de desqualificação do outro 

por meio da produção de uma única razão aceitável, ou seja, de uma monocultura racional
8
 

(SANTOS, 2010b). Nesta direção, haveria cinco modos de produção de ausências (não-

existências), quais sejam: 1. a monocultura do saber e o rigor do saber; 2. a monocultura do 

tempo linear; 3. a monocultura da naturalização das diferenças; 4. a lógica da escala 

dominante; e 5. a monocultura dos critérios de produtividade capitalista (IDEM).   

De acordo com a monocultura do saber e o rigor do saber, “tudo o que o cânone não 

legitima ou reconhece é declarado inexistente. A não-existência assume aqui a forma de 

ignorância ou de incultura” (SANTOS, 2010b, p. 103).  

Conforme a monocultura do tempo linear, têm-se a ideia de que a história tem sentido 

único e conhecido, ou seja, se dá de maneira linear. Segundo as palavras de BSS, trata-se 

mesmo da  

 

 

ideia de que o tempo é linear e que na frente do tempo seguem os países 

centrais do sistema mundial e, com eles, os conhecimentos, as instituições e 

as formas de sociabilidade que neles dominam. Esta lógica produz não-

existência declarando atrasado tudo o que, segundo a norma temporal, é 

assimétrico em relação ao que é declarado avançado. (SANTOS, 2010b, p. 

103) 
 

                                                             
8
 O autor apropriou-se da definiçào de monocultura – como a cultura de um só produto agrícola – para 

ilustrar a predominância da razão metonímica sobre qualquer outra. Neste sentido, cremos que assim como 

na monocultura agrícola, que utiliza extensivamente a terra para a produção de um único produto até o 

esgotamento de suas possibilidades, pensamos que a produção de um único tipo de pensamento, ou modo de 

ver o mundo, ocasiona um empobrecimento da humanidade.  
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Ainda explorando a monocultura do tempo linear, ao longo, pelo menos, dos últimos 

duzentos anos, as ausências foram e são produzidas na forma de residualização em suas várias 

designações: primitivo, selvagem, tradicional, pré-moderno, simples, obsoleto, 

subdesenvolvido (SANTOS, 2010b).  

A terceira monocultura, a da naturalização das diferenças, assenta-se na lógica da 

classificação social. Sendo assim, consonante a esta lógica, “a não-existência é produzida sob 

a forma de inferioridade insuperável porque natural” (SANTOS, 2010b, p. 103). Dentro desta 

ótica, uma vez que houvesse uma insuperável inferioridade, aquele(s) que estiver(em) nesta 

condição não pode(m) ser uma alternativa com credibilidade a quem se considere superior.  

Segundo Santos (2010b, p. 104), “na modernidade ocidental, a escala dominante 

aparece sob duas formas principais: o universal e o global”. Assim, no âmbito da lógica da 

escala dominante, a ausência é produzida sob a forma do particular e do local. A 

desqualificação se produz na medida em que “as entidades ou realidades definidas como 

particulares ou locais estão aprisionadas em suas escalas, que as incapacitam de serem 

alternativas credíveis ao que existe de modo universal e global” (SANTOS, 2010b, p. 104).  

Por fim, conforme a lógica embutida na monocultura dos critérios de produtividade 

capitalista, “a não-existência é produzida sobre a forma do improdutivo que, aplicada à 

natureza, é esterilidade e, aplicada ao trabalho, é preguiça ou desqualificação profissional” 

(SANTOS, 2010b, p. 104).  

Em resumo, as cinco formas sociais de desqualificação ou de não-existência (ausência) 

produzidas ou legitimadas pela razão metonímica são: o ignorante, o residual, o inferior, o 

local e o improdutivo. De acordo com Santos (2010b, p. 104), estes cinco tipos de ausências 

produzidos socialmente, “resultam na subtracção do mundo e na contracção do presente e, 

portanto, no desperdício da experiência”.  

Dentro da lógica e da postura emancipatória propugnada pelo autor, há que se tornar 

presente aquilo que foi tornado ausente, e isso somente pode ser feito se considerarmos as 

experiências anteriormente desperdiçadas (ausências), como alternativas às alternativas 

hegemônicas. De fato, a sociologia das ausências  

 

 

não pretende acabar com as categorias de ignorante, residual, inferior, local 

ou improdutivo. Pretende apenas que elas deixem de ser atribuídas em 

função de um só critério que não admite ser questionado por qualquer outro 

critério alternativo. (SANTOS, 2010b, p. 105) 
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Mais ainda, “a sociologia das ausências opera substituindo monoculturas por 

ecologias” (SANTOS, 2010b, p. 105), sendo que por ecologias o autor entende a prática de 

agregação da diversidade pela promoção de interações sustentáveis entre entidades parciais e 

heterogêneas (SANTOS, 2010b).  

Assim, no lugar das ausências na forma do ignorante, do residual, do inferior, do local 

e do improdutivo, repõe-se uma ecologia de saberes, uma ecologia das temporalidades, uma 

ecologia dos reconhecimentos, uma ecologia das trans-escalas e uma ecologia das 

produtividades. Todas estas ecologias seriam formas de confrontação com as principais 

formas sociais de não-existência produzidas ou legitimadas pela razão metonímica (IDEM).  

A lógica da monocultura do saber e o rigor científico, seria confrontada a partir da 

identificação de outros saberes, de saberes “rivais” (SANTOS; MENESES; NUNES, 2005), 

bem como de outros critérios de rigor inscritas nas práticas sociais, pois parte-se do 

pressuposto de que todas as práticas relacionais implicam mais do que uma forma de saber, 

logo, de ignorância também. Nesta linha, de acordo com a proposição do autor  

 

 

numa ecologia de saberes, a busca de credibilidade para os conhecimentos 

não científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica, 

simplesmente, a sua utilização contra-hegemônica. (SANTOS, 2010b, p. 

106-107) 
 

 

De fato, o que visa a ecologia de saberes, é “criar uma nova forma de relacionamento 

entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento” (SANTOS, 2010b, p. 108).  

Em relação à ecologia das temporalidades, entendemos que a mesma contrapõe-se à 

monocultura do tempo linear que produz o residual enquanto uma forma social de não-

existência (ausência), sendo que o domínio do tempo linear não se dá de outra forma, senão 

pela “primazia da modernidade ocidental que o adoptou como seu” (SANTOS, 2010b, p. 

109). Dentro desta perspectiva, a sociologia das ausências  

 

 

parte da ideia de que as sociedades são constituídas por diferentes tempos e 

temporalidades e de que diferentes culturas geram diferentes regras 

temporais. Com isto, pretende libertar as práticas sociais do estatuto residual 

que lhes é atribuído pelo cânone temporal hegemónico, devolvendo-lhes a 

sua temporalidade específica, possibilitando assim o seu desenvolvimento 

autónomo. (SANTOS, 2010b, p. 109-110) 
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Em contraponto à lógica da classificação social contida na monocultura da 

naturalização das diferenças, que produz “o inferior” enquanto uma forma social de não-

existência, impõem-se a ecologia dos reconhecimentos. Assim, temos que 

 

 

a colonialidade do poder capitalista moderno e ocidental consiste em 

identificar diferença com desigualdade, ao mesmo tempo que se arroga o 

privilégio de determinar quem é igual e quem é diferente. A sociologia das 

ausências confronta-se com a colonialidade, procurando uma nova 

articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da diferença e 

abrindo espaço para a possibilidade de diferenças iguais – uma ecologia de 

diferenças feita de reconhecimentos recíprocos. (SANTOS, 2010b, p. 110) 
 

 

Nessa direção, Santos (2010b) reflete sobre o papel dos movimentos feministas, 

indígenas e de afro-descendentes na vanguarda da luta por uma ecologia dos reconhecimentos 

na América Latina. Além disso, afirma ainda que o equilíbrio entre o princípio de igualdade e 

o princípio do reconhecimento da diferença não pode ser conquistado a partir dos 

pressupostos eurocêntricos sobre a história mundial, o desenvolvimento e a emancipação.  

Já à lógica da escala dominante produtora de ausência na figura do “local” em 

contraposição ao valorizado universal e global, impõe-se uma ecologia das trans-escalas. 

Trata-se de confrontar a lógica do universalismo abstrato e da escala global por meio “da 

recuperação simultânea de aspirações universais ocultas e de escalas locais/globais 

alternativas que não resultam da globalização hegemónica” (SANTOS, 2010b, p. 112). Dentro 

deste novo contexto proposto,  

 

 

a sociologia das ausências opera demonstrando que mais que convergir ou 

re-convergir, o mundo diverge ou re-diverge. Ao desvendar a existência de 

uma globalização alternativa, contra-hegemônica, a sociologia das ausências 

mostra que o novo universalismo é simultaneamente excessivo e 

fraudulento. Emergem, assim, duas formas principais de ausência. A 

primeira é a existência de aspirações universais alternativas de justiça social, 

dignidade, respeito mútuo, solidariedade, comunidade, harmonia cósmica da 

natureza e sociedade, espiritualidade, etc. (SANTOS, 2010b, p. 112) 
 

 

De fato, o que a sociologia das ausências pretende, nesta esfera, é des-globalizar o 

local em relação à globalização hegemônica para tentar re-globalizá-lo como forma de 

globalização contra-hegemônica.  
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E em relação à monocultura dos critérios de produtividade capitalista, cuja lógica 

subjacente é a produtivista, impõe-se uma ecologia das produtividades, sendo que a 

viabilização dessa lógica antiprodutivista dar-se-ia pela sociologia das ausências, que atuaria 

sobre  

 

 

a recuperação e valorização dos sistemas alternativos de produção, das 

organizações económicas populares, das cooperativas operárias, das 

empresas autogeridas, da economia solidária, etc., que a ortodoxia 

produtivista capitalista ocultou ou descredibilizou. (SANTOS, 2010b, p. 

113) 
 

 

Seguindo esse raciocínio, talvez a ecologia das produtividades seja o domínio mais 

controverso da sociologia das ausências, uma vez mesmo que desafia o capitalismo global em 

dois pontos centrais: a ideia do desenvolvimento e do crescimento econômico sem limites; a 

lógica da primazia dos objetivos de acumulação sobre os objetivos de distribuição (SANTOS, 

2010b). 

Enfim, em cada um dos domínios das ecologias propostas pelo autor, o objetivo da 

sociologia das ausências “é revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e 

credibilizar esse conjunto por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas 

hegemónicas” (SANTOS, 2010b, p. 115). A sociologia das ausências, por meio dessas 

ecologias, propõe, assim, uma ampliação da realidade, incluindo as realidades ausentes pelo 

silenciamento imposto pela desqualificação, marginalização e exclusão.   

Cabe debruçarmo-nos, a partir de agora, sobre a sociologia das emergências. Como já 

vimos, a sociologia das ausências e a sociologia das emergências são dois procedimentos 

sociológicos que, juntamente com um trabalho de tradução, forneceriam a necessária 

imaginação sociológica e política que propiciaria o desenvolvimento de uma alternativa à 

razão indolente desperdiçadora da experiência, ou seja, contribuiria para o desenvolvimento 

de uma razão cosmopolita. 

Ao falarmos sobre a sociologia das emergências, logo nos remeteremos a uma crítica 

da razão proléptica, uma vez que a mesma tem a ver com a ideia de evolução e de progresso, e 

nesta direção, “[…] porque a história tem o sentido e a direção que lhe são conferidos pelo 

progresso, e o progresso não tem limites, o futuro é infinito” (SANTOS, 2010b, p. 115). 

Assim, a partir da ideia de um futuro alargado e infinito e, portanto, de um presente 

comprimido/reduzido, talvez pudéssemos achar que não estamos a falar da necessidade de 
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uma sociologia das emergências, mas que estaríamos, ainda, no âmbito de uma sociologia das 

ausências, uma vez mesmo que esta razão e racionalidade ocasiona uma monocultura do 

tempo linear, que produz a figura do “residual”, situação esta que somente poderia ser 

superada por uma ecologia das temporalidades. No entanto, tal proposição aparenta uma 

contradição, que ora reforçamos ser apenas aparente mesmo, pois há muita aproximação entre 

a sociologia das ausências e a sociologia das emergências no tocante à crítica da razão 

indolente. De fato,  

 

 

enquanto a crítica da razão metonímica tem por objectivo dilatar o presente, 

a crítica da razão proléptica tem por objectivo contrair o futuro. Contrair o 

futuro significa torná-lo escasso e, como tal, objecto de cuidado. (SANTOS, 

2010b, p. 116) 
 

 

É justamente nesse ponto que a relativa diferença entre a sociologia das ausências e 

das emergências se coloca, pois  

 

 

enquanto a dilatação do presente é obtida através da sociologia das 

ausências, a contracção do futuro é obtida através da sociologia das 

emergências. A sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do 

futuro segundo o tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por 

um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e 

realistas, que vão construindo no presente através das actividades de 

cuidado. (SANTOS, 2010b, p. 116) 
 

 

A sociologia das emergências consiste, assim, em uma ampliação simbólica dos 

saberes, práticas e seus agentes, de modo a identificar a consciência antecipatória e o 

inconformismo diante de uma “carência cuja satisfação está no horizonte de possibilidades” 

(SANTOS, 2010b, p. 118). Trata-se de uma imaginação sociológica e política que possui dois 

objetivos fundamentais: 1. conhecer melhor as condições de possibilidade da esperança; 2. 

definir princípios de ação promotores da realização dessas condições (SANTOS, 2010b, p. 

118). Na visão de BSS, a sociologia das emergências, que se move no campo das expectativas 

sociais, busca uma relação mais equilibrada entre experiência e expectativa
9
.  

                                                             
9
 Ao buscar uma relação mais equilibrada entre a expectativa e a experiência, a sociologia das emergências 

possui uma relação estreita com a sociologia das ausências, uma vez que se trata de radicalizar as 

expectativas baseadas em possibilidades e capacidades reais no presente, no aqui e agora. O movimento de 
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A relação entre a sociologia das emergências e os novos caminhos de emancipações 

sociais, dá-se por uma nova semântica das expectativas, uma vez que contextualizadas em 

possibilidades e capacidades, ou seja, em expectativas que possuam o potencial de 

reivindicação de sua realização. Neste sentido, a ampliação simbólica operada pela sociologia 

das emergências, “visa analisar numa dada prática, experiência ou forma de saber o que nela 

existe apenas como tendência ou possibilidade futura” (SANTOS, 2010b, p. 120).  

Ainda, a operacionalização do procedimento sociológico denominado sociologia das 

emergências, segundo as palavras do autor, tem a ver com uma  

 

 

investigação prospectiva que opera através de dois procedimentos: tornar 

menos parcial o nosso conhecimento das condições do possível; tornar 

menos parciais as condições do possível. O primeiro procedimento visa 

conhecer melhor o que nas realidades investigadas faz delas pistas ou sinais; 

o segundo visa fortalecer essas pistas ou sinais. Tal como o conhecimento 

que subjaz à sociologia das ausências, trata-se de um conhecimento 

argumentativo que, em vez de demonstrar, convence, que, em vez de se 

querer racional, se quer razoável. É um conhecimento que avança na medida 

em que identifica credivelmente saberes emergentes, ou práticas emergentes. 

(SANTOS, 2010b, p. 120) 
 

 

De fato, há semelhanças e diferenças entre a sociologia das ausências e emergências, 

mas cabe ressaltar aqui, que no âmbito da sociologia das emergências, também trata-se de 

investigar uma ausência, a de “uma possibilidade futura ainda por identificar e de uma 

capacidade ainda não plenamente formada para a levar a cabo”
10

 (SANTOS, 2010b, p. 120).  

BSS informa-nos ainda, que “quanto mais ampla for a realidade credível, mais vasto é 

o campo dos sinais ou pistas credíveis e dos futuros possíveis e concretos” (SANTOS, 2010b, 

p. 120). Outra vez o autor reforça, assim, a estreita relação entre a sociologia das ausências e a 

sociologia das emergências, haja vista que, por caminhos complementares, buscam por uma 

ampliação do presente e uma contração do futuro.  

De acordo com Santos (2010b), a multiplicação e diversificação das experiências 

sociais do presente ocorre pela confrontação dos modos de produção de não-existência, 

                                                                                                                                                                                         
transformação social deve ser buscado, assim, em duas direções, dilatando o presente e contraindo o futuro. 

Este duplo movimento visa propiciar a oportunidade de tornar presente aquilo que é ausente, bem como fazer 

emergir aquilo que está oculto, distante, no infinito (SANTOS, 2010b). 
10

 Como foi possível perceber, a sociologia das emergências também lida com ausência. Entretanto, 

diferentemente da sociologia das emergências, “na sociologia das ausências o que é activamente produzido 

como não existente está disponível aqui e agora, ainda que silenciado, marginalizado ou desqualificado […]” 

(SANTOS, 2010b, p. 120). A sociologia das ausências amplia o campo das experiências sociais já 

disponíveis, enquanto que a sociologia das emergências expande o campo das experiências sociais possíveis.  
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portanto, via as ecologias dos saberes, das temporalidades, das diferenças, das trans-escalas, e 

das produções; já na sociologia das emergências, a ampliação das experiências sociais se dá 

via uma amplificação simbólica das pistas ou sinais, ou seja, das possibilidades.  

Os campos sociais nos quais a diversidade de experiências pode-se dar de forma mais 

relevante são: 1. das experiências de conhecimento – que tem a ver com os conflitos e 

diálogos possíveis entre as diferentes formas de conhecimento; 2. das experiências de 

desenvolvimento de trabalho e produção – que se relaciona com os diálogos e conflitos 

possíveis entre formas e modos de produção diferentes; 3. das experiências de 

reconhecimento – que versa sobre os diálogos e conflitos possíveis entre sistemas de 

classificação social; 4. das experiências de democracia – que trata dos diálogos e conflitos 

possíveis entre a democracia representativa liberal (modelo hegemônico) e a democracia 

participativa; 5. das experiências de comunicação e de informação – que aborda os diálogos e 

conflitos possíveis entre o papel desempenhado pela tecnologias de comunicação e 

informação, os fluxos globais de informação, os meios de comunicação social globais e as 

redes de comunicação transnacionais independentes e alternativos
11

 (SANTOS, 2010b).   

 

2.1.5 O papel do trabalho de tradução e das sociologias das ausências e emergências 

O fato de buscarmos uma multiplicação e diversificação das experiências disponíveis 

– reveladas pela sociologia das ausências – e possíveis – trazidas à tona pela sociologia das 

emergências, implica em uma possibilidade de fragmentação e atomização da realidade, bem 

como uma dificuldade de dar sentido ao processo de emancipação (SANTOS, 2010b). Esses 

riscos apontados por BSS não são simples de resolver, bem como trazem novos desafios 

diante da perspectiva teórica e da práxis proposta pelo autor.  

Correspondentemente aos dois riscos apontados, se requer novos meios para tornar o 

real inteligível aos agentes sociais, de modo que os mesmos possam atribuir sentidos à 

realidade e propor novos processos de convergências éticas e políticas entre as experiências 

sociais disponíveis e/ou possíveis. Tais processos de convergências possíveis, se dariam 

dentro de um contexto de “diálogos e conflitos”, mas com vistas a um sentido geral mais 

amplo rumo a um processo de transformação social não universalizante (IDEM).  

Assim, diante dos riscos e desafios da fragmentação e da perda de inteligibilidade do 

processo de emancipação social, BSS lança mão de uma alternativa no caminho de construção 

                                                             
11

  Notemos que em todos os campos sociais mais relevantes nos quais a diversidade de experiências pode ser 

captada, segundo o autor, tratam de lidar com “possíveis diálogos e conflitos entre”. Pois é justamente aí que 

entra a sociologia das emergências, ou seja, tentanto captar as tendências, possibilidades, enfim, experiências 

e práticas emergentes.  
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de uma nova cultura política. Trata-se do trabalho de tradução, que seria um procedimento 

que permitiria desenvolver inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo 

(disponíveis e/ou possíveis), uma vez que incidiria sobre os saberes tanto quanto sobre as 

práticas e os seus agentes (IBDEM).  

O trabalho de tradução entre saberes proposto pelo autor, se desenvolve por meio do 

que denomina de hermenêutica diatópica
12

. Tal procedimento, “[…] consiste no trabalho de 

interpretação entre duas ou mais culturas com vistas a identificar preocupações isomórficas 

entre elas e as diferentes respostas que fornecem para elas” (SANTOS, 2010b, p. 124). Dentro 

desta perspectiva, propõe-se ainda o exercício de traduzir diferentes concepções de vida 

produtiva, bem como as várias concepções de sabedoria e diferentes visões de mundo.  

A hermenêutica diatópica parte do pressuposto de que a completude cultural é 

inpossível, ou seja, parte da ideia de um universalismo negativo como uma crítica ao 

universalismo como uma particularidade ocidental sustentada pelos interesses de supremacia. 

Assim, partindo da ideia de universalismo negativo ou, dá no mesmo, de incompletude, 

surgiria a força motriz do trabalho de tradução (SANTOS, 2010b).  

Tal esforço interpretativo (trabalho de tradução) pode ocorrer tanto entre saberes 

hegemônicos e não-hegemônicos, quanto entre diferentes saberes não-hegemônicos. A 

relevência deste esforço deve-se dar no sentido de criar inteligibilidade recíproca, sendo que, 

deste processo, pode existir agregação entre saberes não-hegemônicos, gerando assim, 

possível contra-hegemonia (IDEM).  

Já o trabalho de tradução incidente sobre as práticas e seus agentes, trata de gerar 

“inteligibilidade recíproca entre formas de organização e entre objectivos de acção” 

(SANTOS, 2010b, p. 126). Ainda segundo o autor,  

 

 

tal como sucede com o trabalho de tradução de saberes, o trabalho de 

tradução das práticas é particularmente importante entre práticas não-

hegemónicas, uma vez que a inteligibilidade entre elas é uma condição da 

sua articulação recíproca. Esta é, por sua vez, uma condição da conversão 

das práticas não-hegemónicas em práticas contra-hegemónicas. (SANTOS, 

2010b, p. 127) 
 

 

                                                             
12

 Segundo Santos (2010b, p. 126), “a hermenêutica diatópica parte da ideia de que todas as culturas são 

incompletas e, portanto, podem ser enriquecidas pelo diálogo e pelo confronto com outras culturas”. Assim, 

tratar-se-ia de um esforço interpretativo da cultura por meio do diálogo e do confronto.   
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Certo está, que seja atuando sobre os saberes ou sobre as práticas e seus agentes, o 

trabalho de tradução visa clarear o campo entre o que une e o que separa os diferentes 

movimentos e as diferentes práticas, possibilitando, assim, uma definição das práticas com 

maior potencial contra-hegemômico em cada momento e contexto histórico. Em outras 

palavras, o trabalho de tradução é uma prática essencialmente transgressiva.  

Uma vez que o trabalho de tradução identifica aquilo que une e separa no âmbito dos 

saberes e da cultura, por um lado, e nas práticas e agentes, por outro, trata-se mesmo de 

determinar os pontos em comum que representariam a possibilidade de uma agregação a partir 

de baixo, em contraposição a uma agregação vinda de cima
13

.   

O trabalho de tradução, para ser efetuado, precisa ter certas condições, sendo o mesmo 

complementar à sociologia das ausências e das emergências, uma vez que o seu objetivo é 

criar inteligibilidade recíproca e uma articulação coerente entre a diversidade de experiências 

e práticas sociais do mundo. Nesta direção, o trabalho de tradução é, concomitantemente,  

 

 

um trabalho intelectual e um trabalho político. E é também um trabalho 

emocional porque pressupõe o inconformismo perante uma carência 

decorrente do carácter incompleto ou deficiência de um dado conhecimento 

ou de uma dada prática. (SANTOS, 2010b, p. 129) 
 

 

Admitida a ideia de incompletude do conhecimento, o trabalho de tradução só faria 

sentido se estivesse voltado para um caráter de reciprocidade, o que implica em ser cauteloso 

quanto à possibilidade de reprodução de interesses hegemônicos durante o procedimento de 

tradução linguística/cultural (SANTOS, 2010b). Neste sentido, para não recairmos num 

trabalho de tradução colonial, deve-se ter uma postura dentro de um universalismo negativo, 

ou dito de outra forma, a partir de uma teoria geral da incompletude, pois a criação de 

consensos transculturais possíveis é um pressuposto básico do trabalho de tradução. 

 

2.1.6 Na contracorrente do pensamento hegemônico: a ecologia dos saberes 

Pelo menos desde o século XVII, as sociedades ocidentais têm privilegiado o 

conhecimento científico em detrimento de outras formas de saber. Esta centralidade assumida 

                                                             
13

 Por “agregação a partir de cima” entendemos a imposição de uma teoria geral por um ator social 

privilegiado. Por outro lado, a “agregação ou combinação a partir de baixo”, tem a ver com o diálogo 

possível com potencial contra-hegemônico possibilitado pela sociologia das ausências, pela sociologia das 

emergências e pelo trabalho de tradução sobre os saberes e as práticas.     
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pela ciência moderna foi profunda, arrogando-se não somente o papel de compreender o 

mundo ou de explicá-lo, mas de transformá-lo (SANTOS, 2010b).  

Retenhamos que a preferência por uma determinada concepção da realidade a outras, 

sempre dependerá dos critérios epistemológicos adotados (IDEM). Mais ainda, “o importante 

é, pois, averiguar porque preferimos estes critérios epistemológicos e não outros. E essa 

preferência só se pode fundar meta-epistemológicamente […]” (SANTOS, 2010b, p. 140). 

Em outras palavras, os fundamentos meta-epistemológicos evocados pelo autor, tem a ver 

com algo mais profundo, isto é, com as nossas crenças no nível cultural, político e ético.  

Segundo Santos (2010b), a clivagem entre a cultura científica e a cultura humanista só 

poderá ser superada se assumirmos plenamente a ideia de complexidade, inclusive nas 

ciências sociais e, em particular, na chamadas ciências sociais críticas, pois esta postura traz 

implicações quanto à dificuldade de pensar a realidade a partir de um olhar unificador e 

generalizante.  

Sendo assim, cabe refletirmos sobre as condições da diversidade epistemológica do 

mundo, ou seja, sobre a ecologia de saberes. Nesta direção, ao falar-se em uma diversidade 

epistemológica do mundo, parte-se de uma concepção ontológica da diversidade cultural, ou 

seja, das diversas formas de ser e estar no mundo, de “existências no mundo”. Diante desta 

perspectiva, BSS denuncia que  

 

 

a invisibilidade das colónias e das suas culturas era o outro lado da 

universalidade do conhecimento produzido pela Europa colonizadora. Hoje o 

universalismo tem vindo a ser confrontado pelo reconhecimento da 

diversidade epistemológica, ontológica e cultural. (SANTOS, 2010b, p. 143) 
 

 

Ao trazer à tona a dimensão dominadora do pendor colonial universalizante e 

subjulgadora econômica, política e culturalmente de vastas áreas do mundo e de suas 

populações, BSS pratica a crítica desse processo e repõe no lugar a valorização do 

reconhecimento da diversidade, em suas várias dimensões, em contraposição a essa força que 

se pretende hegemônica, pelas ideias e/ou pela força.  

De fato, a partir de uma perspectiva descolonial, pode-se perceber que “no Norte, a 

ciência aí produzida é tida como se fosse toda a ciência produzida no mundo; a expansão 

européia e o desenvolvimento da ciência moderna estão causalmente ligadas” (SANTOS, 

2010b, p. 150-151).  
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Para Santos (2010b, p. 144), “assumir a diversidade epistemológica do mundo implica 

renunciar a uma epistemologia geral”, e nesta direção, seria impossível “identificar uma 

forma essencial ou definitiva de descrever, ordenar e classificar processos, entidades e 

relações no mundo” (SANTOS, 2010b, p. 148). Mais ainda, uma vez que se admite a 

diversidade epistemológica do mundo, tem-se que admitir que “diferentes modos de conhecer, 

sendo necessariamente parciais e situados, terão consequências diferentes e efeitos distintos 

sobre o mundo” (IDEM).  

Ressalte-se, ainda, que atualmente a diversidade e a pluralidade estão relacionadas 

com o fenômeno da globalização, assim como com o universalismo e a unidade da realidade e 

do conhecimento na ciência moderna. E a visão de BSS a respeito da globalização é que  

 

 

é hoje simultaneamente o referente da modalidade e da desigualdade no 

mundo, da diversidade e das hierarquias na diversidade, da afirmação e da 

negação da própria diversidade, da imposição, da indiferenciação e da 

resistência diferenciadora, em suma, a globalização dá por vezes a ideia de 

ser tudo o que afirma e o seu contrário, é globalização e anti-globalização.  

(SANTOS, 2010b, p. 151) 
 

 

Em suma, BSS vê a globalização como um fenômeno complexo e multifacetado, que 

se configura num movimento contraditório de afirmação e de negação, isto é, ao mesmo 

tempo em que ocorre um processo de globalização, se globaliza também um movimento anti-

globalização, ou uma globalização contra-hegemônica, uma globalização alternativa. 

Conforme as próprias palavras do autor, “[…] as relações de poder, de resistência, de 

dominação e de alternativas de hegemonia e de contra-hegemonia são constitutivas da 

globalização” (SANTOS, 2010b, p. 151). De fato, o que se percebe, é “uma diversidade ou 

pluralidade capitalista e outra anti-capitalista, uma globalização capitalista e outra anti-

capitalista” (SANTOS, 2010b, p. 152), sendo que, BSS já enxergava que “é nesta 

globalização alternativa e no seu embate com a globalização neoliberal que se estão a tecer os 

novos caminhos da emancipação social” (SANTOS, 2005, p.14).  

Dentro do espectro de uma diferenciação entre os ditos saberes científicos e não 

científicos, uma perspectiva intercultural tem permitido o reconhecimento de sistemas de 

conhecimentos alternativos ao que é imposto pela hegemonia do discurso da ciência moderna. 

Entretanto, ressalve-se que não se trata de desprezar a relevância e os avanços propiciados 
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pela prática científica moderna, mas de procurar uma interrelação e uma complementação 

entre os vários saberes existentes no mundo, sem estabelecer hierarquias. Nesta linha,  

 

 

a abertura a uma pluralidade de modos de conhecimento e a novas formas de 

relacionamento entre estes e a ciência tem sido conduzida, com resultados 

profícuos, especialmente nas áreas mais periféricas do sistema mundial 

moderno, onde o encontro entre saberes hegemónicos e não hegemónicos é 

mais desigual e violento. (SANTOS, 2010b, p. 152) 
 

 

Assim, uma vez que BSS propõe uma postura mais humilde e solidária daqueles que 

se arrogam uma pretensa superioridade cultural ou mesmo civilizatória, diante das ricas e 

multivariadas experiências de existência humana no mundo, tal reflexão se dá no bojo da 

constatação de processos discriminatórios com vistas a projetos de poder. Algumas perguntas 

levantadas pelo autor incidem nesta direção:  

 

 

por que são todos os conhecimentos não científicos considerados locais, 

tradicionais, alternativos ou periféricos? Por que permanece a relação de 

dominação apesar de mudarem as ideologias que a justificam (progresso, 

civilização, desenvolvimento, modernização, globalização, governação? 

(SANTOS, 2010b, p. 153) 
 

 

Como busca de respostas a estas perguntas, pode-se sugerir a utilização de uma 

sociologia das ausências e emergências para tentar elucidar as escaramuças que tornam, por 

vezes, difícil perceber as metamorfoses da hierarquia entre o científico e o não científico 

(SANTOS, 2010b).  

A fim de esclarecer um pouco mais a relação entre a globalização capitalista e o 

processo de diferenciação epistemológica excludente, BSS afirma que  

 

 

a actual reorganização global da economia capitalista assenta, entre outras 

coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença epistemológica, 

que não reconhece a existência, em pé de igualdade, de outros saberes, e que 

por isso se constitui, de facto, em hierarquia epistemológica, geradora de 

marginalizações, silenciamentos, exclusões ou liquidações de outros 

conhecimentos. Essa diferença epistemológica inclui outras diferenças – a 

diferença capitalista, a diferença colonial, a diferença sexista – ainda que se 

não esgote nelas. A luta contra ela, sendo epistemológica, é também anti-

capitalista, anti-colonialista, anti-sexista. É uma luta cultural. A cultura 



50 

cosmopolita e pós-colonial aposta na reinvenção das culturas, para além da 

homogeneização imposta pela globalização hegemónica. (SANTOS, 2010b, 

p. 153) 
 

 

Diante disso, pode-se ver que BSS pretende estabelecer o que denomina de uma razão 

cosmopolita no lugar da razão indolente, e assim, privilegiar a diversidade de saberes e 

existências no mundo ao invés de uma única concepção de mundo que se mostra arrogante, 

excludente e, porque não dizer, destrutiva
14

. 

BSS chama-nos a atenção para a necessidade de lutar contra a monocultura do saber, 

repondo, em seu lugar, um constante diálogo entre o saber “moderno/científico/ocidental às 

formações nativas/locais/tradicionais de conhecimento”
15

 (SANTOS, 2010b, p. 154). Na 

visão do autor, o que há são constelações de conhecimentos, uma vez mesmo que não existem 

conhecimentos puros, tampouco completos.  

BSS defende, ainda, que a afirmação do caráter universal da ciência moderna nada 

mais é do que uma forma de particularismo visando um poder que determinaria os outros 

tipos de conhecimentos como particulares, locais, tradicionais, exóticos, inferiores, dentre 

outros qualificativos. Pois é contra este poder universalizante-particularista que BSS propõe a 

ecologia dos saberes, ou como diz, “de uma ecologia de práticas de saberes” (SANTOS, 

2010b, p. 154). No pensamento de Santos (2005), a ecologia de saberes corresponde a um 

semear dos caminhos da biodiversidade do conhecimento em contraposição à monocultura do 

saber. Segundo as palavras do autor, “a ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias 

que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemónica e pretendem 

contribuir para as credibilizar e fortalecer” (SANTOS, 2010b, p.154).  

O ponto de partida do autor tem a ver com a modernidade ocidental, que tinha por 

bases as perspectivas do conhecimento-regulação e do conhecimento-emancipação, tendo o 

primeiro se tornado preponderante à medida mesmo do avanço do modo de produção 

capitalista, chegando ao ponto de subverter “a solidariedade numa forma de caos, e, portanto, 

de ignorância e o colonialismo numa forma de saber, e, portanto, de ordem” (SANTOS, 

2010b, p. 155).  

                                                             
14

 Assim como o autor reconhece a estreita relação da economia global capitalista com uma postura de não 

reconhecimento da existência de outros saberes, a não ser como subsidiários, subalternos e úteis à sua própria 

reprodução, note-se que BSS busca, a partir da ecologia dos saberes, justamente lutar contra uma visão de 

mundo homogeneizante ou monocultural, ou seja, contra uma globalização excludente.    
15

 Não se trata de substituir o saber moderno/científico/ocidental pelo conhecimento dito nativo, local, ou 

tradicional, mas sim de colocá-los em um diálogo respeitoso, isto é, que não se busque uma hegemonia de 

um sobre o outro. Pelo seu caráter utópico, alguns podem desacreditar dessa possibilidade, mas talvez seja 

apenas uma questão de dar foco às ausências e emergências, bem como empreender um trabalho de tradução.  
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Nesse bojo, a ciência moderna ocidental tomou a frente do processo de 

desenvolvimento tecnológico e da própria economia capitalista, de modo que, neste processo, 

“arrasou, marginalizou ou descredibilizou todos os conhecimentos não científicos que lhe 

eram alternativos tanto no Norte como no Sul” (SANTOS, 2010b, p. 155). A este processo o 

autor designa por epistemicídio (SANTOS, 2010b), sendo que, a partir deste olhar, é possível 

apontar que  

 

 

no início do século XXI, pensar e promover a diversidade e pluralidade, para 

além do capitalismo e a globalização, para além da globalização neoliberal, 

exige que a ciência moderna seja não negligenciada ou muito menos 

recusada, mas reconfigurada numa constelação mais ampla de saberes onde 

coexista com práticas de saberes não científicos que sobreviveram ao 

epistemicídio ou que, apesar da sua invisibilidade epistemológica, têm 

emergido e florescido nas lutas contra a desigualdade a discriminação, 

tenham ou não por referência um horizonte não capitalista. (SANTOS, 

2010b, p. 155-156).  
 

 

Cabe ressaltar, que na ecologia de saberes propugnada, busca-se o reconhecimento da 

pluralidade de saberes diversos, da sua autonomia e da possibilidade de “articulação 

sistémica, dinâmica e horizontal entre eles” (SANTOS, 2010b, p. 157), o que impõe, portanto, 

uma visão de complexidade e de um sistema aberto de conhecimento em detrimento de um 

sistema fechado, reducionista e determinista. Nesta direção, de acordo com Santos, Meneses e 

Nunes (2005), a injustiça social se assenta numa injustiça cognitiva, uma vez mesmo que o 

conhecimento científico é distribuído desigualmente na sociedade, o que acaba por privilegiar 

determinados grupos sociais em detrimento de outros. E sendo assim, segundo Santos (2010b, 

p. 157), “a ecologia de saberes é a epistemologia da luta contra a injustiça cognitiva”.  

Na luta contra a injustiça cognitiva, fonte da injustiça social, BSS desenvolveu uma 

pesquisa internacional entre 1999 e 2001, sob o título “Reinventar a emancipação social: para 

novos manifestos”. A ideia do projeto foi o de apresentar as experiências, em diversos campos 

da vida social, de uma globalização alternativa à globalização neoliberal hegemônica, tendo 

selecionado cinco dimensões como objeto de análise a partir dos países participantes (África 

do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal), quais sejam: democracia 

participativa; sistemas alternativos de produção; multiculturalismo progressista; justiça e 

cidadania cultural; defesa da biodiversidade e dos conhecimentos comunitários; novo 

internacionalismo operário.   
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À guisa de uma explicação, se tomarmos o tema da “biodiversidade e dos 

conhecimentos rivais”, verificar-se-á que procurou-se argumentar sobre os confrontos entre 

conhecimentos rivais, principalmente entre o conhecimento científico e conhecimentos 

nãocientíficos, bem como o acesso desigual à informação ao conhecimento científico e 

tecnológico.  

Nessa direção, nota-se, de fato, que os vários autores que compuseram a pesquisa 

liderada por BSS (ver SANTOS, 2005; VISVANATHAN, 2005; COELHO, 2005; MATIAS, 

2005; ALONSO, 2005; SHIVA, 2005; ESCOBAR; PARDO, 2005; XABA, 2005; 

MENESES, 2005; EGZIABHER, 2005; SINGER, 2012; NAVARRO, 2012; CARVALHO, 

2012; LOPES, 2012; SETHI, 2012; BHOWMIK, 2012; CRUZ E SILVA, 2012; 

RODRIGUEZ, 2012; SOUZA FILHO, 2010; NEVES, 2010; ARENAS, 2010; MENDES, 

2010; SANÍN; JARAMILLO, 2010; MEER, 2010; SANTOS, 2010d; ARTHUR, 2010; 

RANDERIA, 2010; PUREZA, 2010), procuraram demonstrar a diversidade epistemológica 

do mundo, portanto, deixando claro como uma única visão de mundo pode desperdiçar, 

indolentemente, a riqueza dos vários saberes e práticas de saberes existentes, mas tornados 

invisíveis e não existentes.  

 

2.2 EM BUSCA DA DIFERENÇA E DA IGUALDADE: REFLEXÕES SOBRE OS 

CONCEITOS DE MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALISMO  

Há algum tempo se tem escrito, lido e ouvido sobre os termos multiculturalismo e 

interculturalismo, inclusive no campo da Administração, embora nem sempre se mostre fácil 

distinguir uma ideia da outra, uma vez que, em algumas oportunidades, aparecem muito 

ligadas, sendo até mesmo tomadas sem muito rigor conceitual.  

Barbosa (2004) aponta que o termo cultura, nas duas últimas décadas, passou a ser 

associado no âmbito das organizações a um conjunto de novos conceitos relacionados entre si, 

trazendo implicações práticas e o estabelecimento de novas redes semânticas. Segundo 

Barbosa e Veloso (2009, p. 161), “ativo intangível, multiculturalismo, interculturalidade e 

transculturalidade são alguns destes novos conceitos, que nos remetem para diferentes 

problemas teóricos e metodológicos”. 

Nesta direção, entende-se que caberia uma discussão teórico-conceitual acerca da 

noção de interculturalismo, que é uma ideia-chave em nosso esforço de tese, bem como para 

tentar clarear um pouco mais a compreensão do termo em relação à ideia de 

multiculturalismo, pois o que se vê, em alguns momentos, é uma confusão no uso destas 

terminologias.  
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Inicialmente, uma reflexão sobre aquilo que une os termos interculturalismo e 

interculturalidade aos de multiculturalismo e multiculturalidade, a nosso ver, se faz pertinente. 

Neste sentido, um simples passar de olhos sobre as palavras e se poderá notar, com facilidade, 

a predominância do termo “cultura” como elemento central, que complementado por seus 

respectivos prefixos e sufixos, dá as formas finais das palavras ora em foco. Assim, cabe um 

breve esclarecimento sobre a compreensão que temos do termo cultura.   

Ao se recorrer ao dicionário de língua portuguesa, se poderá verificar alguns 

significados possíveis do substantivo feminino cultura, tais como: “1 cultivo 2 criação de 

certos animais 3 conjunto de crenças, costumes, atividades etc. de um grupo social 4 

conhecimento, instrução 5 civilização” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 117). Do substantivo 

cultura, derivaria o adjetivo cultural.  

Para o filósofo Comte-Sponville (2003), o termo cultura pode ser tomado em dois 

sentidos, um estrito e outro lato. Assim, em seu sentido estrito, a palavra cultura designa “o 

conjunto de conhecimentos que uma sociedade transmite e valoriza, em particular os que se 

referem ao passado da humanidade (sua história, suas crenças, suas obras). É o contrário da 

incultura” (COMTE-SPONVILLE, 2003, p. 135). Em seu sentido lato,  a palavra cultura “se 

tornou um quase sinônimo de civilização: ela designa tudo o que é produzido ou transformado 

pela humanidade. É o contrário do estado de natureza” (IDEM).  

Dentro do campo da Antropologia, a cultura tem se mostrado um tema central de 

debates, desde as discussões acerca da existência ou não de um determinismo biológico e 

geográfico, os antecedentes históricos do conceito de cultura, até as teorias modernas sobre 

cultura e as formas de operacionalização da mesma (LARAIA, 2007).  

Roger Keesing, em sua “Theories of Culture”, por exemplo, se refere à cultura como 

um sistema adaptativo, ideia esta difundida a partir de uma corrente neoevolucionista, 

segundo a qual, entende-se que as “culturas são sistemas (de padrões de comportamento 

socialmente transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 

embasamentos biológicos” (LARAIA, 2007, p. 59).  

Claude Lévi-Strauss, por sua vez, desenvolveu uma perspectiva teórica estruturalista, a 

partir da qual, entende-se a cultura como sistemas estruturais, portanto, como um sistema 

simbólico criado acumulativamente pela mente humana. Nesta direção, o trabalho do 

antropólogo seria o de descobrir na estrutura dos domínios culturais, os princípios mentais 

que geram as elaborações culturais (LARAIA, 2007).  

Outra corrente influente dentro do campo da Antropologia, que tem em Clifford 

Geertz seu maior expoente, é a que se poderia denominar de interpretativa, na qual considera-
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se a cultura como sistemas simbólicos, sendo que os símbolos e os significados seriam 

partilhados pelos membros do sistema cultural (seus atores), de modo que estudar a cultura, 

seria o mesmo que estudar um código de símbolos partilhados por estes membros (IDEM).   

Seja de qual modo for que se encare teoricamente o fenômeno social denominado 

cultura, pode-se considerar, de forma mais sumarizada, que “em antropologia, convencionou-

se que os padrões de comportamento, as instituições, os valores materiais e espirituais de um 

povo são a sua cultura” (JUNQUEIRA, 1999, p. 17).  

Pensando-se em termos da operacionalização da cultura, é preciso afirmar que cada 

cultura condicionaria a visão de mundo de seus membros, assim como cada cultura possui 

uma lógica própria (LARAIA, 2007). De fato, seria melhor se se pensasse em termos de 

“como as culturas se operacionalizam”, uma vez que não convém pensar na existência de uma 

única cultura.  

Chega-se, assim, à ideia de diversidade de culturas, ou de diversidade cultural, que 

pode ser compreendida como a “representação em um sistema social de pessoas com 

afiliações grupais de significância cultural distinta” (HANASHIRO, 2008, p. 59). Deste 

modo, ao considerar um mesmo sistema social, pode-se falar em significâncias culturais 

distintas, para grupos de afiliações distintas, ou ainda em relacionamentos sociais entre grupos 

distintos pertecentes a sistemas sociais também distintos.  

Mas se é possível, então, falar em diversidade cultural, partindo-se da constatação de 

que há diferentes sistemas sociais, e que as mesmas possuem suas próprias culturas, caberia 

refletir sobre as possibilidades de relacionamentos entre os indivíduos pertencentes aos 

diferentes sistemas sócio-culturais. Uma preocupação subjacente a esta reflexão seria: como 

coexistir num dado sistema social, a partir de um reconhecimento recíproco e da 

disponibilidade para enriquecimento mútuo? Ou ainda, como relacionar-se com o outro, 

preservando-lhe a sua dignidade e a minha?  

Assim, um debruçar-se sobre a forma como as sociedades têm tratado a questão da 

diferença parece-nos mister. Inicialmente, vale lembrar que Todorov (1993) sinalizou que esta 

questão tem sido considerada sob dois aspectos, tradicionalmente: pela hierarquização, 

portanto, pela inferiorização do outro; ou pela assimilação subordinadora a um contexto mais 

amplo. É dentro deste contexto de pugna pelo respeito à diferença que surgem os conceitos de 

multiculturalidade e de interculturalidade.  

Para Jaime (2009), a discussão sobre o multiculturalismo seria um reflexo do 

deslocamento dos conflitos políticos contemporâneos, sendo os mesmos travados, 



55 

primordialmente, na esfera das lutas pelo reconhecimento das identidades culturais por parte 

dos grupos hegemônicos.  

Segundo Santos e Nunes (2010e), o próprio conceito de “cultura”, enquanto um 

conceito central das ciências humanas e das ciências sociais, tornou-se um terreno explícito de 

lutas políticas. Desta constatação surgem duas proposições: 1. a de que a ideia de cultura, em 

um de seus usos mais comuns, está associada a um dos campos do saber institucionalizados 

no Ocidente, as humanidades; 2. as instituições culturais ocidentais ou as instituições 

organizadas segundo concepções eurocêntricas nos países do Sul ou do Oriente seriam os 

guardiães da cultura (IDEM). Estas proposições, de fato, representariam formas de reprodução 

de concepções de universidalidade e de diversidade (IBDEM). De fato, a cultura tornou-se um 

conceito estratégico para definição das identidades e das alteridades contemporaneamente, 

tornando-se um recurso central para a afirmação da diferença e da luta pelo seu 

reconhecimento (SPIVAK, 1999 apud SANTOS; NUNES, 2010e).   

Assim, num esforço para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da 

igualdade, Santos e Nunes (2010e) afirmam que palavras como  

 

 

Multiculturalismo, justiça multicultural, direitos coletivos, cidadanias plurais 

são hoje alguns dos termos que procuram jogar com as tensões entre a 

diferença e a igualdade, entre a exigência de reconhecimento da diferença e 

de redistribuição que permita a realização da igualdade. (SANTOS, NUNES, 

2010e, p. 25) 

 

 

E acrescentam:  

 

 

Essas tensões estão no centro das lutas de movimentos e iniciativas 

emancipatórias que, contra as reduções eurocêntricas dos termos 

fundamentais (cultura, justiça, direitos, cidadania), procuram propor noções 

mais inclusivas e, simultaneamente, mais respeitadoras da diferença de 

concepções alternativas da dignidade humana. (IDEM) 
 

 

Para Barbosa e Veloso (2009), o termo multiculturalismo surgiu, inicialmente, no 

Canadá e na Austrália, em meados dos anos 70 do século XX, a fim de ser utilizado como 

instrumento discursivo em reforço a políticas governamentais adequadas às minorias culturais 

e ao pluralismo étnico. Assim, de acordo com estas autoras, compreende-se que 
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pelo termo multiculturalismo, buscava-se superar políticas assimilacionistas, 

moralmente duvidosas, em prol da manutenção das identidades culturais 

distintas das minorias, para que estas pudessem ter orgulho de sua cultura e, 

ao mesmo tempo, a sensação de pertencimento ao todo. (BARBOSA; 

VELOSO, 2009, p. 167) 
 

 

Segundo Stuart Hall (2003, apud JAIME, 2009), há que se precisar os termos 

multicultural e multiculturalismo, como segue:   

 

 

multicultural, adjetivo, descreveria as características sociais e problemas de 

governabilidade apresentados em sociedades nas quais diferentes 

comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao 

mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade “original”. Em contraste, 

multiculturalismo, substantivo, referir-se-ia às estratégias e políticas 

adotadas para administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados 

pelas sociedade multiculturais. (JAIME, 2009, p. 117) 
 

 

De acordo com a visão de Santos e Nunes (2010e),  deve-se contestar o conceito usual 

de multiculturalismo e, ao mesmo tempo, procurar pela possibilidade de multiculturalismos 

emancipatórios. Neste sentido, os referidos autores partem das designações mais usuais  ao 

termo.  

 

 

A expressão multiculturalismo designa, originalmente, a coexistência de 

formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio 

de sociedades “modernas”. Rapidamente, contudo, o termo se tornou um 

modo de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacional e 

global. (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 26) 

 

 

No encaminhamento desse esforço contestatório, Santos e Nunes (2010e) aludem ao 

aspecto controverso e atravessado por tensões que o conceito de multicultutalismo apresenta, 

tanto por vieses conservadores quanto cosmopolitas e emancipatórios. Assim, numa 

perspectiva conservadora, as principais críticas advém de quatro aspectos:  
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a) O multiculturalismo seria antieuropeu, procurando substituir os valores e 

realizações da civilização ocidental por uma promoção sem critérios de 

realizações “inferiores”.  

b) O multiculturalismo promoveria a desunião e a divisão, fragmentando a 

sociedade e ameaçando a coesão e unidade de objetivos da nação.  

c) O multiculturalismo seria uma “terapia para minorias”, destinada a promover 

a auto-estima destas em face de sua manifesta incapacidade de desempenho 

adequado no sistema educativo e na sociedade. 

d) O multiculturalismo seria um “novo puritanismo”, apoiado em um 

policiamento da linguagem e na imposição totalitária de uma linguagem 

“politicamente correta”. (STAM, 1997 apud SANTOS; NUNES, 2010e, p. 

29) 
 

 

Sem dúvida, que a essas críticas conservadoras ao multiculturalismo, vieram algumas 

respostas progressistas que a essa caracterização retrógrada,  

 

 

acentuam o caráter antieurocêntrico (e não antieuropeu) dos projetos 

multiculturais, assegurando o reconhecimento e visibilidade das culturas 

marginalizadas ou excluídas da modernidade Ocidental; o reconhecimento 

das diferenças culturais e de experiências históricas, do diálogo intercultural 

com o objetivo de forjar alianças e coligações políticas para a promoção das 

culturas e grupos subalternos; a promoção de um “contraponto de 

perspectivas” históricas e culturais, de modo a produzir uma história 

relacional que inclua os subalternos; a denúncia de que as manifestações de 

“correção política” ocorrem em todos os setores e quadrantes da sociedade e 

do espectro político mas são atacadas apenas quando associadas à defesa da 

igualdade ou do reconhecimento das diferenças. (SANTOS; NUNES, 2010e, 

p. 29) 

 

 

Embora se possa identificar nas respostas progressistas às principais críticas 

conservadoras ao multiculturalismo, o fato é que não existe univocidade pacífica entre os 

setores cosmopolitas, havendo, portanto, várias vozes, sendo que as razões para isso se 

encontrariam na diversidade de projetos político-culturais que se denominam como 

multiculturais, bem como nos diferentes âmbitos geopolíticos e espaciais nos quais se 

inscrevem (SANTOS; NUNES, 2010e). Nesta direção, as principais críticas progressistas 

seriam:  

 

 

a) O conceito de multiculturalismo é um conceito eurocêntrico, criado para 

descrever a diversidade cultural no quadro dos Estados-nação do hemisfério 

Norte e para lidar com a situação resultante do afluxo de imigrantes vindos 

do Sul para um espaço europeu sem fronteiras internas, da diversidade étnica 
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e afirmação identitária das minorias nos EUA e dos problemas específicos de 

países como o Canadá, com comunidades linguísticas ou étnicas 

territorialmente diferenciadas. Trata-se de um conceito que o Norte procura 

impor aos países do Sul como modo de definir a condição histórica e 

identidade destes […].  

b) Para outros, o multiculturalismo seria a expressão por excelência da lógica 

cultural do capitalismo multinacional ou global (um capitalismo “sem 

pátria”, finalmente…) e uma nova forma de racismo […].  

c) O multiculturalismo tende a ser “descritivo” e “apolítico”, elidindo o 

problema das relações de poder, da exploração, das desigualdades e das 

exclusões (o modelo “United Colors of Benneton”). O apelo à noção de 

“tolerância” não exige um envolvimento ativo com os “outros” e reforça o 

sentimento de superioridade de quem fala de um autodesignado lugar de 

universalidade.  

d) Nos casos em que ocorre, a “politização” dos projetos multiculturais tem 

lugar no quadro do Estado-nação, como “status especial” atribuído a certas 

regiões ou povos, cuja existência coletiva e cujos direitos coletivos são 

reconhecidos apenas enquanto subordinados à hegemonia da ordem 

constitucional do Estado-nação (e enquanto forem compatíveis com as 

noções de soberania, direitos, em especial direitos de propriedade, vigentes 

no quadro desta).  

e) O conceito de multiculturalismo tende a ser abordado, no âmbito dos estudos 

culturais e dos estudos pós-coloniais e das ciências sociais, por uma 

associação privilegiada à mobilidade e à migração, com ênfase na dos 

intelectuais, e no silenciamento das situações de mobilidade forçada ou 

subordinada (refugiados, trabalhadores migrantes, migrantes regressados) ou 

dos que, não sendo móveis, são sujeitos aos efeitos e consequências das 

dinâmicas culturais, econômicas e políticas translocais […].  

f) Finalmente, é possível questionar a própria pertinência de termos como 

“cultura” ou “multiculturalismo” para descrever e caracterizar contextos e 

experiências diferenciados, em que existem formas de visão e de divisão do 

mundo distintas […]. (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 30-32) 
 

 

Uma vez apresentadas as visões mais usuais do multicultalismo, bem como as suas 

principais críticas pelo lado conservador e cosmopolita, restaria-nos assumir que numa 

perspectiva pragmática-realista, portanto, despojada de qualquer utopismo emancipatório, o 

multiculturalismo seria um movimento que pressupõe “uma cultura dominante que aceita, 

tolera e reconhece a existência de outras culturas no espaço cultural onde domina” (SANTOS; 

MENESES, 2010, p. 9).  

Mas onde estaria, então, a verve contestadora a fim de procurar pela possibilidade de 

multiculturalismos emancipatórios? De fato, seria correto associar o multiculturalismo a 

conteúdos e projetos emancipatórios e contra-hegemônicos? Sem cair num romantismo 

ingênuo, acredita-se que a resposta possa ser afirmativa a esta segunda indagação. E isto 

devido a uma postura investigativa e engajada que se apoia na utopia realista de uma ecologia 

dos saberes. Neste sentido, tratar-se-ia de  
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substituir um infinito que é homogêneo, que é vazio – como dizia Walter 

Benjamin –, por um futuro concreto, de utopias realistas suficientemente 

utópicas para desafiar a realidade que existe, mas realistas para não serem 

descartadas facilmente. (SANTOS, 2007a, p. 37)   

 

 

Assim, diante de uma perspectiva utópica-realista, as versões emancipatórias do 

multiculturalismo não só seriam possíveis, como se fundamentariam “no reconhecimento da 

diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum 

além de diferenças de vários tipos” (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 33). Note-se que um 

pressuposto de característico avanço qualitativo no processo emancipatório evocado, tem a 

ver não somente com o reconhecimento em si da diferença, mas na prerrogativa do exercício 

de um direito, portanto, um elemento de justiça, num sentido mais amplo de cidadania, ou 

seja, do “próprio direito à vida no sentido pleno” (MANZINI-COVRE, 1999, p. 11).  

Segundo Said (1994 apud SANTOS; NUNES, 2010e), tais concepções emancipatórias 

de multiculturalismo geralmente encontram-se ligadas a “espaços sobrepostos” e a “histórias 

entrelaçadas”, que seriam resultantes de processos imperialistas, coloniais e pós-coloniais, que 

criariam, por sua vez, as condições às diásporas e de outras formas de mobilidade. 

Numa outra versão de multiculturalismo emancipatório, a partir de uma perspectiva 

das relações sociais de produção, Lowe e Lloyd (1997a apud SANTOS; NUNES, 2010e, p. 

33) apontam que “a relevância da cultura reside no fato de ela ser, na era do capitalismo 

global, o espaço privilegiado de articulação da reprodução das relações sociais capitalistas e 

do antagonismo a elas”, sendo que a característica marcante do capitalismo atual é “a 

ampliação à escala global das formas de acumulação flexível e de mercadorização 

generalizada, com uma tendência à homogeneização da cultura a partir do centro norte-

americano” (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 34). Dentro desta perspectiva, ainda seguindo com 

Lowe e Lloyd (1997a apud SANTOS; NUNES, 2010e), a cultura toma relevância na medida 

em que se mostra a indissociabilidade entre a política, a cultura e o econômico. Para Lowe e 

Lloyd (1997a apud SANTOS; NUNES, 2010e, p. 35), o objetivo não é a “identificação do 

que está „fora‟ do capitalismo, mas do que surge historicamente, em contestação e „em 

diferença‟ em relação a ele”.  

Agora, deixando de lado a centralidade das lutas sociais no âmbito das relações sociais 

de produção, outra vertente de um multiculturalismo emancipatório segue uma trilha de 

resistência diversa daquelas que tomam como centro a ideia de uma “contradição principal”, 
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dando protagonismo, assim, “as lutas das mulheres, dos ambientalistas, dos movimentos anti-

racistas ou pelo reconhecimento de identidades étnicas” (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 35). 

Estes movimentos, também conhecidos como novos movimentos sociais, tiveram sua 

emergência definitiva a partir da década de 60 do século XX, enfatizando, sobretudo, “a 

cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a solidariedade entre as pessoas de grupo ou 

movimento social e o processo de identidade criado” (GOHN, 1997, p. 121).  

De todo modo, ao se constatar e reconhecer essa “diversidade que permite a 

emergência de novos espaços de resistência e de luta e de novas práticas políticas” (SANTOS; 

NUNES, 2010e, p. 39), saliente-se que no plano da produção do conhecimento a respeito de 

iniciativas emancipatórias em torno da igualdade (redistribuição) e da diferença 

(reconhecimento), pode-se identificar, segundo Santos e Nunes (2010e, p. 41), “dois grandes 

tipos de estratégias baseadas no duplo pilar de uma sociologia das ausências e de uma teoria 

da tradução”, que seriam:  

 

 

O primeiro tipo de estratégia propõe a construção de historiografias e 

discursos emancipatórios “alternativos” ou “subalternos”, a partir da 

identificação de formas e de narrativas “nativas” de resistência ou de 

oposição à dominação colonial ou do capitalismo global […]. O segundo 

grande tipo de estratégia baseia-se em um multiculturalismo “policêntrico”, 

na relativização mútua e recíproca, no reconhecimento de que todas as 

culturas devem perceber as limitações das suas próprias perspectivas, na 

igualdade fundamental de todos os povos em termos de status, inteligência e 

direitos, na descolonização das representaçõese das relações de poder entre 

povos e entre culturas. (SANTOS; NUNES, 2010e, p. 41-42) 
 

 

Ao recorrer novamente a Santos e Nunes (2010e), note-se que tanto o emprego da 

sociologia das ausências quanto da teoria da tradução, são recursos fundamentais a fim de se 

evitar que os discursos e práticas culturais emancipatórios caíam na armadilha da reprodução 

de concepções e preocupações eurocêntricas. Deste modo, acredita-se que  

 

 

a defesa da diferença cultural, da identidade coletiva, da autonomia ou da 

autodeterminação podem, assim, assumir a forma de luta pela igualdade de 

acesso a direitos ou a recursos, pelo reconhecimento e exercício efetivo de 

direitos de cidadania ou pela exigência de justiça. (SANTOS; NUNES, 

2010e, p. 43) 
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Assim, quando se fala da adoção do procedimento metassociológico denominado 

sociologia das ausências, se está a falar, concomitantemente, em ampliar a diversidade 

epistemológica do mundo, e ao se proceder tal ampliação, logo se estará a criar melhores 

condições à reinvenção da emancipação social (SANTOS; MENESES; NUNES, 2005).  

Mas, além da sociologia da ausências, bem como das emergências, alude-se, também, 

a uma teoria da tradução, que por sua vez permitiria “criar inteligibilidade recíproca entre as 

experiências do mundo” (SANTOS, 2010b, p. 123), de modo que, potencialmente, possam-se 

desenvolver multiculturalismos emancipatórios ou mesmo relações sociais interculturais.  

Desde já, esclareça-se que se adotou neste trabalho de tese, a ideia de 

interculturalidade apresentada por Santos e Meneses (2010, p. 9), quando apontam que “a 

interculturalidade pressupõe o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para 

enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um dado espaço cultural”. Note-se, 

desde logo, que esta perspectiva transcende a de multiculturalismo, posto que visa ultrapassar 

a relação cultura dominante-cultura dominada, sendo, portanto, admitida em uma visão 

utópico-realista (SANTOS, 2007a).  

Contudo, o termo interculturalidade e suas variações, têm sido bastante utilizados 

dentro do campo da Administração, seja por meio de reflexões acerca do imperativo 

intercultural na vida e na gestão contemporânea (FREITAS, 2008), do esforço em relacionar 

interculturalidade e dialogia nas empresas a fim de tentar compreender a complexidade que 

envolve a relação intercultural no âmbito de empresas globais (BARBOSA; VELOSO, 2009), 

ou em procurar compreender a comunicação intercultural em empresas transnacionais 

(FONSECA, 2011), entre outros empreendimentos. De qualquer forma, faz-se necessário uma 

análise de algumas utilizações do termo dentro do campo.  

Segundo Barbosa (2001), o conceito de interculturalidade é utilizado para dar conta da 

diferença no âmbito social, bem como na esfera organizacional, diferentemente do 

multiculturalismo que estaria mais atrelado à esfera da política social. De acordo com Barbosa 

e Veloso (2006), a interculturalidade nos remeteria à questão do diálogo, para o entendimento 

com vistas à ação, à atuação nos negócios em um mundo que se globalizou. Alega-se ainda, 

que tradicionalmente, a ideia de interculturalidade estaria ligada à tradução de uma cultura 

para outra, e que tornou-se popular no âmbito dos negócio internacionais de meados da 

Segunda Grande Guerra em diante, com destaque para os Estados Unidos (BARBOSA; 

VELOSO, 2009).  

No que tange às afirmações contidas no parágrafo acima, a nosso ver, não se poderia 

descartá-las de antemão, contudo, caberia refletir que ao restringir, mesmo que relativamente, 
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a discussão da interculturalidade a uma dimensão que poderia ser resumida na expressão “how 

to do business with”, haveria um processo de redução do fenômeno que diminuiria a 

perspectiva emancipatória que se enseja. Os estadunidenses, por exemplo, não pretenderam 

compreender a cultura japonesa, à época da Segunda Grande Guerra, só com a intenção de 

compreendê-la, respeitá-la e aceitá-la, mas sim de elucidar a causa e a condução do conflito a 

partir de seus interesses, em suma, de entender o pensamento do inimigo para poder vencê-lo 

(BENEDICT, 2011).  

Conforme Barbosa e Veloso (2009), a partir da década de 1980, tendo por pano de 

fundo a globalização e as pressões de movimentos civis nas empresas, o contato intercultural 

expandiu-se e tornou-se rotineiro, concomitantemente às tecnologias gerenciais geradas a 

partir da ideia de diversidade nas organizações. A partir daí, seguindo com Barbosa e Veloso 

(2009, p. 169), “surge a demanda para um entendimento mais complexo do contato cultural e 

da própria noção de cultura, havendo a migração da noção de interculturalidade do conceito 

de tradução à ideia de “comunicação”. Seguindo esta trilha, entende-se que   

 

 

A “comunicação” entre estes diferentes que habitam um mesmo espaço ao 

mesmo tempo – no caso, o organizacional – se dá pela necessidade de se 

estabelecer uma base comunicacional comum, a partir da compreensão 

mútua  do que os participantes de uma relação em um determinado contexto 

dizem sobre aquilo que está no centro da comunicação. No caso específico 

das empresas transnacionais, o que está no centro da comunicação são os 

objetivos do negócio e a melhor forma de atingí-los. (BARBOSA; 

VELOSO, 2009, p. 169) 
 

 

Note-se, ainda, que a migração da noção de interculturalidade para a noção de 

“comunicação”, em detrimento do conceito de tradução, como uma das dimensões da 

operacionalização da interculturalidade no âmbito das organizações transnacionais, segundo 

Barbosa e Veloso (2009), apoia-se na teoria comunicativa de Habermas, mais precisamente 

no debate sobre a esfera pública e a possibilidade da compreensão do diálogo para fins de se 

estabelecer um consenso. Entretanto, não é possível não nos lembrarmos, conforme as 

próprias palavras das autoras, que no caso específico das empresas transnacionais, o que 

estaria no centro da comunicação seriam os objetivos organizacionais, bem como os meios 

para atingí-los. Neste sentido, verificar-se-ia, no nosso entender, uma certa contradição, talvez 

intransponível ao processo emancipatório, entre a ação comunicativa e a ação estratégica, uma 

vez que esta última estaria orientada para o êxito, sendo os atores tratados como 
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meios/obstáculos para se chegar a determinado fim, ou à realização do seu plano de ação, que 

somente terá obtido sucesso uma vez que o agente for bem sucedido sobre as decisões dos 

demais atores, e isto mediante palavras, dinheiro, violência física ou outros meios 

(HABERMAS, 2003).  

Numa visão ampla, apresenta-se a compreensão de que “o reconhecimento do outro é 

um elemento fundador da convivência intercultural que se impõe na vida social e 

organizacional nos dias de hoje” (FREITAS, 2008, p. 80), sendo que o prefixo “inter” 

indicaria interação entre os indivíduos implicados, tanto numa perspectiva cooperativa quanto 

conflituosa (FREITAS, 2009). Ainda seguindo com a autora,  

 

 

não é mera coincidência que os estudos interculturais ganharam força e 

reconhecimento mais rapidamente no mundo europeu, pois tratam de um 

modelo de convivência diferente daquele no qual os imigrantes assimilam a 

cultura do país que os acolhe, ainda que preservem partes das suas 

identidades de origem. Nesses casos, existe, sim, a contribuição dos que 

chegam, porém esta é relida a partir da matriz cultural do país de destino e se 

expressa apenas na medida em que não contrarie a cultura hegemônica como 

condição sine que non para sua adaptação e aceitação. (FREITAS, 2008, p. 

80) 

 

 

Dentro dessa perspectiva de interculturalidade apresentada por Freitas (2008), não nos 

parece haver aí um componente explícito, senão muito timidamente implícito, de um processo 

emancipatório, haja vista que fala-se “em contribuição dos que chegam”, mas com muitas 

condicionalidades, ou seja, desde que “não se contrarie a cultura hegemônica”. Em nossa 

visão, isso não tem a ver com o interculturalismo conforme Santos, Meneses e Nunes (2010) e 

Santos e Meneses (2010) nos apresentam, sendo no máximo, isto sim, uma perspectiva 

multiculturalista, na qual a cultura dominante aceitaria, toleraria ou reconheceria a existência 

de outras culturas no espaço cultural onde domina.  

 

2.3 ESTRANGEIRISMO: UM FENÔMENO NA CONTRAMÃO DA 

INTERCULTURALIDADE 

Nesta parte do capítulo, buscou-se realizar uma reflexão acerca do fenômeno do 

estrangeirismo enquanto um traço cultural brasileiro, e que, acredita-se, pode ter um 

influência importante sobre a maneira como os nativos vulnerabilizam as relações com 

estrangeiros de origem latino-americana em sua vivência no país, no sentido mesmo de 

promoção de violação da dignidade.  
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Na primeira parte, procurou-se discutir, à luz de um ponto de vista histórico, os 

percursos trilhados pelo fenômeno em questão. Em seguida, tratou-se de tomar o 

estrangeirismo a partir do campo dos estudos organizacionais no Brasil. Na última parte, 

buscou-se um repensar do conceito de estrangeirismo à luz do referencial teórico pesquisado 

sobre o tema.  

2.3.1 Os percursos do estrangeirismo e o imaginário social brasileiro  

O substantivo masculino “estrangeirismo” quer dizer, ao pé da letra, “emprego de 

palavra ou construção estrangeira” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 184). Ao tomarmos o 

termo em seu significado fundamental, entende-se que se trata do uso de palavra ou alguma 

expressão que tenha ou não equivalente vernáculo.  

No Brasil, de certa forma, o estrangeirismo já irritava estudiosos desde meados do 

início do século passado. Christino (2001), por exemplo, constatou que intelectuais de 1920 já 

manifestavam sua repulsa pelo uso de vocábulos não originados da língua portuguesa, sendo 

que, neste período, desenvolvia-se no país uma discussão influenciada por um nacionalismo 

efervescente. Ainda segundo a autora, vários intelectuais defendiam que quanto mais 

próximos nós estivéssemos da língua culta da literatura portuguesa, mais protegida estaria a 

língua portuguesa (IDEM). Além disso, ressalte-se que 

 

 

de forma geral, os estudiosos do período 1920-1945 reconheciam que o 

léxico nacional se tinha enriquecido com a contribuição das línguas 

africanas. Por outro lado, discordavam quanto às alterações trazidas por 

negros (e índios) na conformação da pronúncia, da morfologia e da síntaxe 

do português brasileiro. Os interessados na descrição dos falares populares 

e/ou regionais concederam maior espaço à herança não-branca, que 

permaneceu praticamente excluída dos tratados voltados para a norma culta 

e empenhados em ressaltar a unidade linguística entre Brasil e Portugal.  

(CHRISTINO, Boletim 7, p. 56-57).  

 

 

Gilberto Freyre, em seu clássico “Casa Grande e Senzala”, à sua maneira, reconheceu 

a decisiva contribuição trazida pelo negro africano sobre o português falado no Brasil 

(BORBA, 2012). Para Borba (2012, p. 44), Freyre entendia a língua falada no Brasil “como 

fruto dos contatos linguísticos que ocorreram ao longo do período colonial”, sendo que, 

conforme a “visão freyriana, o processo que teria levado à mudança das variedades tem como 

agentes principais as amas negras e as crianças brancas, agentes de mudanças linguísticas e de 

mudanças nas relações sociais” (BORBA, 2012, p. 45).  
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Ainda no que tange à questão da língua, porém numa outra vertente, Ilari (2012) 

interseccionou a questão do estrangeirismo quando procurava discutir o episódio da 

independência política e a construção de uma ideologia linguística no Brasil do século XIX. A 

partir deste intento, um dos temas dominantes foi o do Brasil como país que fala uma língua 

própria, uma “língua pátria”, uma “língua nacional” ou mesmo uma “língua brasileira” 

(ILARI, 2012).  

Reconheça-se que não é de hoje que se discute o papel do estrangeiro no imaginário 

social brasileiro, sendo o estrangeirismo um elemento de preocupação de autores nos mais 

variados campos do conhecimento, por exemplo, na publicidade (NASCIMENTO; SANTOS, 

2010), na literatura e história (BORGES, 2006), informática (MARTINS; MONTEIRO, 

2005), na música (CONTIER, 1994), na crítica literária (CANDIDO, 1976).  

Vários foram os pensadores brasileiros que teceram algumas considerações sobre o 

estrangeirismo, porém nem sempre com esse nome. Nesta direção, Romero (1954), por 

exemplo, já apontava sobre a característica brasileira de imitação do estrangeiro no âmbito 

intelectual. Freyre (1970) aludiu à vocação do brasileiro para mimetizar o que vinha de fora. 

Holanda (1995) alertou sobre a possibilidade do brasileiro ser um “desterrado em sua própria 

terra”, no sentido de que o mesmo tendia a importar de outros países a sua maneira de viver. 

Guerreiro Ramos (1983), por sua vez, sinalizou a questão tendo como foco a adoção de 

modelos institucionais dos centros dominantes no mundo, como uma forma mesma de busca 

de superação do atraso, portanto, com vistas ao progresso.  

De um ponto de vista histórico, pode-se dizer que o fenômeno do estrangeirismo 

iniciou-se com o próprio movimento de colonização exploratória e extrativista empreendida 

pelos portugueses, transplantando para cá, processualmente, um modelo de sociedade a partir 

de referências europeias, o que demonstrava, mais ou menos rapidamente, o espírito 

dominador do colonizador branco em relação aos cativos indígenas da terra e, posteriormente, 

aos escravos negros africanos (HOLANDA, 1995).  

Ribeiro (1995, p. 19), referindo-se ao surgimento do brasileiro sinalizou que o mesmo 

teria surgido “da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com 

índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos”. 

De fato, este transplante civilizatório não se deu de forma negociada, mas sim por meio de um 

processo de violência e dominação, sendo que a “negociação” que houve, se assim se poderia 
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dizer, foi entre os “bagos do branco português e o ventre na índia nativa”, dando origem 

assim, ao proto-brasileiro ou ao “zé-ninguém” (RIBEIRO, 1995)
16

.  

Uma vertente explicativa que nos pareceu atraente à compreensão da(s) origem(ns) do 

estrangeirismo entre os nativos, foi a abordagem a partir do psicanalista italiano Contardo 

Calligaris (1993), que quando da primeira edição de suas notas de viagem ao Brasil, 

externalizou seu estranhamento e perplexidade quanto ao projeto de emigrar de muitos 

brasileiros, representado pelo “aqui não presta, vamos embora para onde presta” 

(CALLIGARIS, 1993, p. 13). Dentro desta perspectiva, inquieto com a expressão corriqueira 

entre os locais de que “este país não presta!”, o autor refletiu que deveria “haver alguma razão 

que coloca os brasileiros, com respeito à própria identidade nacional, em uma curiosa 

exclusão interna […]” (CALLIGARIS, 1993, p. 14). O que Calligaris (1993) fez, de certa 

forma, foi colocar o “dedo na ferida”, e explorar uma de nossas feridas narcísicas, talvez uma 

das mais profundas, o nosso “complexo de inferioridade” e a “necessidade de um pai”, 

representados difusamente no “este país não presta!”.  

Assim, em busca de respostas às suas inquietações, o autor vai propor que o problema 

tem a ver com a “umtegração”, um neologismo que tem a ver com “uma dificuldade relativa 

ao UM, ao qual uma nação refere os seus filhos, relativa ao significante nacional na sua 

história e na sua significação” (CALLIGARIS, 1993, p. 15). E um desdobramento dessa 

proposição é que  

 

 

se os brasileiros podiam falar do Brasil como se fossem estrangeiros, é que 

de alguma forma “Brasil”, o UM das suas diferenças devia ser algo mais ou 

algo menos do que um traço identificatório fundando a filiação nacional […] 

(CALLIGARIS, 1993, p. 15).  

 

 

Nessa direção, na falta desse “UM”, de acordo com o pensador italiano, os nativos 

tenderiam a ter uma necessidade de referenciais externos – paternos, segundo a terminologia 

freudiana – em seu imaginário, que se expressaria tanto pelo culto quanto pela repulsa, tanto 

pelo amor quanto pela subalternidade em relação a esse referencial, processo este construído a 

partir do relacionamento de duas personagens centrais, o colonizador e o colono, que 

funcionariam como figuras retóricas dominantes do discurso brasileiro (CALLIGARIS, 

                                                             
16

 Interessante notar que esse proto-brasileiro – mameluco (mistura do índio com o branco) – inicialmente 

não fora “acolhido” nem pela mãe índia e, muito menos, pelo pai branco (português). Então quem ele era? A 

este proto-brasileiro desamparado pela figura materna/paterna, Ribeiro (1995) vai “apelidar” de “zé-

ninguém”.   
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1993). De fato, segundo o autor, “o certo seria dizer que, no discurso de cada brasileiro, seja 

qual for a sua história ou a sua posição social, parecem falar o colonizador e o colono” 

(CALLIGARIS, 1993, p. 16).  

Note-se que Calligaris usou o termo “parecem falar o colonizador e o colono”, e não o 

“falam o colonizador e o colono”, talvez devido a uma certa cautela, pois embora as 

argumentações desenvolvidas pelo autor ao longo do texto, em boa parte sejam difíceis de 

rebater, parece-nos que há limites ao tentar transpor análises advindas da experiência clínica 

individual para a esfera cultural ou social mais ampla. Além disso, o texto foi escrito num 

determinado período histórico e a partir de uma amplitude geográfica limitada, o que talvez 

não desse conta da diversidade cultural dentro do país e, tampouco, dos movimentos trazidos 

pelos acontecimentos futuros do mesmo. Contudo, reconheça-se que a instigante reflexão 

trazida pelo psicanalista possui uma base antropológica-histórica, bem como um olhar clínico 

para o comportamento humano e social, fazendo-nos refletir, portanto, se tais proposições 

ainda resistiriam na atualidade. 

Santos (2010), refletindo sobre os processos identitários no espaço-tempo da língua 

portuguesa, aponta que desde o século XVII, Portugal se mostrava um país semi-periférico no 

sistema mundial capitalista moderno. Portanto, o colonialismo português, uma vez tendo sido 

protagonizado por um país, ele mesmo semi-periférico, teria dado origem a um colonialismo 

subalterno, o que, por sua vez, remeteria as colônias a uma dupla colonização: por parte dos 

portugueses e dos países centrais (principalmente a Inglaterra).  

Embora o papel e o legado da colonização portuguesa sejam presentes fortemente até 

os dias de hoje no Brasil, verifica-se que durante o final do período colonial, a elite nativa 

(uma oligarquia latifundiária), bem como uma burguesia industrial nascente (já no período de 

industrialização), iniciou um “afastamento” de Portugal e, concomitantemente, uma procura 

por outra(s) referência(s) estrangeira(s). Nesta direção, mesmo já independente, o Brasil inicia 

um processo de colonização, agora autoinduzida, saindo, portanto, de um ciclo lusitano, para 

o ciclo Paris-Londres e, finalmente, ao ciclo estadunidense (CALDAS, 2007).  

Quanto ao ciclo de referência portuguesa, não resta dúvida quanto ao papel e ao 

legado do colonizador no imaginário e cultura locais, havendo reflexos nos mais vastos 

campos da vida social brasileira. Já a passagem do referencial lusitano para o ciclo Paris-

Londres, deveu-se, basicamente, a um fator econômico, haja vista que os dois países eram 

grandes potências mercantis, sendo que, no caso brasileiro, houve um predomínio inglês, pois 

as relações econômicas e comerciais do país com os ingleses era mais estreita, principalmente 

a partir da independência política do Brasil, frente à metrópole portuguesa (IDEM).  
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Contudo, o predomínio inglês no país, a partir do final do século XIX e início do XX, 

passou a ser contrabalançado pela nova potência mundial emergente, os Estados Unidos da 

América (EUA), e assim iniciou-se o ciclo estadunidense de referencial cultural brasileiro 

(MOURA, 1990). Neste sentido, entre as décadas de 30-60 do século passado, a influência 

dos EUA se fez sentir no Brasil de forma bastante acentuada, seja no plano econômico, das 

relações exteriores, políticas e comerciais, bem como na prática e no ensino de gestão 

(CALDAS, 2007).  

Para Ianni (1979), a partir de um poderoso aparato institucional e da indústria cultural, 

os EUA lograram êxito na pretensão de exercer decisiva influência na América Latina, 

obtendo assim, uma hegemonia cultural, política, econômica e ideológica sobre a região e, é 

claro, sobre o Brasil também
17

. O golpe militar de 1964, no Brasil, deixou o Estado brasileiro 

a serviço da grande burguesia e da acumulação capitalista em larga escala, evento este que 

alguns atribuem a um papel contributivo, para dizer o mínimo, de apoio dos EUA às 

burguesias locais (IANNI, 2004)
18

. 

Ao se buscar explicações ao processo de reprodução do fenômeno do estrangeirismo, a 

partir mesmo de uma aproximação das condicionantes da fixação da mentalidade brasileira 

pela figura do estrangeiro, seria útil pensar em termos de suas raízes histórias (CALDAS, 

2007; HOLANDA, 1995; RIBEIRO, 1995; IANNI, 1979), econômicas (CALDAS, 2007; 

IANNI, 2004), culturais (CALDAS, 2007; IANNI, 2004; RIBEIRO, 1995) e institucionais 

(CALDAS, 2007).  

Seja como for, resta-nos a impressão de que o estrangeirismo como traço cultural 

brasileiro, poderia, até certo ponto, ser compreendido como um elemento profundo, invisível, 

que funcionaria quase que “automaticamente” dentro de cada nativo, conduzindo-nos a uma 

atitude e a um comportamento de autoinferiorização e de fixação pelo estrangeiro, 

essencialmente, o estrangeiro oriundo do Norte Global.  

 

 

                                                             
17

 Não podemos nos esquecer de que quando o soft power estadunidense não funcionava em direção aos seus 

interesses na região, os mesmos não exitavam em apoiar logística, econômica e/ou militarmente (inclusive 

com inteligência) golpes de estado em vários países da América do Sul e Central.  
18

 Após a II Guerra Mundial, a geopolítica do mundo é divida em Primeiro Mundo (países ocidentais ricos), 

Segundo Mundo (países socialistas) e Terceiro Mundo (países subdesenvolvidos). O Brasil, neste período, 

fazia parte deste terceiro pelotão de países, um país “terceiro-mundista”. Num clima de guerra fria entre as 

duas grandes super potências (EUA e URSS), vastas áreas do mundo passaram a ser objeto de disputa direta 

e/ou indireta entre as potências. No caso do Brasil, antes do golpe de 64, havia uma intensa polarização social 

e política, que culminou com a turbulenta deposição de Goulart e com o golpe militar. Não há dúvida de que 

os EUA apoiaram as elites locais na realização de vários golpes militares na América Latina (AL.), a fim de 

manter ou mesmo consolidar o seu domínio hemisférico. 
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2.3.2 O estrangeirismo e o campo dos estudos organizacionais no Brasil  

No campo dos estudos organizacionais, no país, também apresentam-se esforços 

explicativos das condicionantes nacionais da fixação brasileira pela figura do estrangeiro. 

Caldas (2007), por exemplo, ao alegar que essa agenda de pesquisa é, sem dúvida, ambiciosa 

e urgente à pesquisa organizacional no Brasil, procurou refletir sobre a tendência de nossas 

organizações a mirar em casos bem sucedidos de fora, bem como, num sentido mais amplo, 

na influência do estrangeiro na vida do brasileiro e em nossas organizações.  

Por sua vez, Motta, Alcadipani e Bresler (2001), destacaram a forma pela qual os 

traços culturais brasileiros – com ênfase no estrangeirismo – podem vir a influenciar na 

maneira como as pessoas são percebidas, administradas e controladas. O argumento central 

dos autores é que, no âmbito das organizações brasileiras em geral, e na gestão de pessoas, em 

particular, o estrangeirismo possui um forte papel de segregação, uma vez que “o estrangeiro 

sempre nos parece superior, mais culto, mais civilizado”.  

Alcadipani e Crubellate (2003) buscaram estudar, a partir de uma postura 

epistemológica pós-moderna, parte da produção nacional de pesquisa voltada à cultura 

organizacional brasileira, de modo que tiveram que entrar nos traços tipicamente nacionais e 

seus reflexos na cultura organizacional, bem como por uma suposta “cultura organizacional 

que não presta”, ou seja, estudos organizacionais brasileiros nos quais predominam uma visão 

negativa da suposta cultura brasileira em relação a outras culturas, principalmente a 

estadunidense ou a de países considerados desenvolvidos.  

No texto “Culturas brasileiras: entendendo perfis culturais no plural e em mutação”, 

Caldas (2009) partiu da ideia de que “aquilo que se convém chamar cultura nacional”, seria 

provável que coexistam múltiplas e diferentes culturas. O autor partiu da constatação de que, 

embora o Brasil tenha atraído, cada vez mais, a atenção estrangeira, ainda muito pouco se 

publicou sobre o perfil cultural do país, suas ambiguidades, bem como sobre possíveis 

desdobramentos futuros em relação a esse perfil. Nesta direção, o autor propõe um modelo 

conceitual a partir de uma representação da cultura brasileira contemporânea de um ponto de 

vista histórico, e ao mesmo tempo, buscando oferecer algumas proposições teóricas relativas a 

possíveis deslocamentos da textura cultural brasileira – o que poderíamos chamar de 

“tendências culturais brasileiras”. Dentro desta perspectiva, e a partir de um espectro de um 

movimento homogeneizante e suas implicações, um dos fenômenos que possuiria grande 

poder homogeneizador no tocante à cultura brasileira seria o estrangeirismo, principalmente a 

partir do referencial anglo-saxônico, o que o autor denominou de “anglo-saxonização da 

cultura” (CALDAS, 2009).  
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Com o objetivo de contribuir para a sistematização do quadro sobre traços da cultura 

organizacional brasileira, tendo em vista os desafios para pesquisadores de gestão 

internacional para compreender a diversidade institucional e cultural dos ambientes de 

negócios internacionais, Wood Jr. e Chu (2008) desenvolveram um debate sobre os efeitos da 

globalização e da internacionalização dos negócios no que diz respeito à influência paralela 

dos valores e referenciais locais na constituição de culturas organizacionais, predominando 

duas visões: uma ideia de homogeneização, e outra que percebe a globalização “como um 

processo impulsionador de heterogeneidade”, sendo esta última relacionada com processos de 

hibridização.  

Irigaray e Vergara (2010), em pesquisa de campo que envolveu mais ou menos 

diretamente a temática do estrangeirismo, procuraram determinar se as percepções dos 

expatriados que vivem no Brasil diferem em função de suas nacionalidades. Quanto às 

conclusões, segundo os autores, pode-se considerar  

 

 

que há discrepância de percepções e que elas podem ser justificadas pelas 

diferenças nas nacionalidades […] que o Brasil e os brasileiros são 

percebidos pelos expatriados como pessoas que conversam, sorriem, vêem 

os europeus como frios, não cumprem prazos, valorizam diferentemente 

expatriados pertencentes a diferentes culturas […]. (IRIGARAY, 

VERGARA, 2010, 59)  

 

 

Outro aspecto a ser ressaltado pelos autores da pesquisa, é que 

 

 

mesmo atualmente, brasileiros reproduzem hábitos do Brasil colônia. Há 

uma supervalorização do estrangeiro, até uma subserviência, ao mesmo 

tempo em que é buscado algum benefício material na relação. Brasileiros são 

hospitaleiros com expatriados vindos da Europa e dos Estados Unidos; o 

mesmo não acontece com expatriados oriundos de países sul americanos. É 

bem possível que ao se verem frente a estes, como em um espelho, 

brasileiros vejam a si mesmos e rejeitem a imagem de “não-

profissionalismo” e “emoção”, não afinada com a imagem de 

desenvolvimento que europeus e norte-americanos podem passar 

(IRIGARAY; VERGARA, 2010, p. 59).   

 

 

Mais recentemente, esforços foram empreendidos para tentar compreender, à luz da 

abordagem do estrangeirismo e do Complexo de Gulliver, como expatriados voluntários 
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(EVs) de diferentes origens percebiam a relação do brasileiro com o estrangeiro (ARAÚJO; 

TEIXEIRA; MALINI, 2013). Dentro desta perspectiva, os autores procuraram exercer uma 

abordagem explicativa que entende a relação do brasileiro frente ao estrangeiro permeada por 

uma certa ambivalência
19

. Nesta direção, o estrangeirismo poderia ser entendido como uma 

dimensão da cultura brasileira, bipolar, sendo que um pólo representaria a solicitude do 

brasileiro para com o estrangeiro, e o outro um comportamento arrogante, guardando entre si, 

uma relação de compensação, que estaria, por sua vez, compreendida no denominado 

Complexo de Gulliver (IDEM). Ao utilizarem-se do termo “Complexo de Gulliver”, os 

autores o tomaram como uma figura retórica a fim de compreender o estrangeirismo, e neste 

sentido, partem da ideia de que o brasileiro possui uma fixação pelo estrangeiro de países 

desenvolvidos e um desprezo pelas pessoas de países latino-americanos, visão esta – relação 

de inferioridade e de superioridade frente a diferentes estrangeiros – que os levou a uma 

associação com a obra “Viagens de Gulliver” (IBDEM). Ademais,  

 

 

o Complexo de Gulliver se aproxima da noção adleriana de Complexo de 

Inferioridade no que tange à referência aos mecanismos de compensação que 

as pessoas buscam para minimizar sentimentos de inferioridade. (ARAÚJO; 

TEIXEIRA; MALINI, 2013, p. 4) 
 

 

Nesse sentido, se tomarmos como base a ideia de Brachfeld (1951), de que etnias e 

nações poderiam alimentar sentimentos de inferioridade em relação a outras, bem como 

desenvolver um sentimento de superioridade compensatório, poder-se-ia entender que o 

estrangeirismo  

 

 

pode se manifestar não somente pela fixação por determinados estrangeiros, 

mas também por mecanismos de compensação desse sentimento de 

inferioridade na relação com outros grupos, nações ou etnias ou até mesmo 

diante do mesmo grupo em relação ao qual as pessoas sintam-se inferiores. 

(ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013, p. 5) 
 

 

Assim, uma tal visão do estrangeirismo associada ao denominado “Complexo de 

Gulliver”, pode ser um veio criativo para se buscar compreender o primeiro fenômeno em 
                                                             
19

 Do ponto de vista psicanalítico, a ambivalência, em linhas gerais, consiste na “presença simultânea, na 

relação com um mesmo objeto, de tendências, de atitudes e de sentimentos opostos, fundamentalmente o 

amor e o ódio” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 17). 
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suas ambiguidades e contradições, uma vez que faz algum sentido pensar metaforicamente o 

brasileiro como um “Gulliver” diante dos “gigantes” do chamado “Primeiro Mundo” e de 

“seres minúsculos” dos países latino-americanos (ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013).  

Ainda dentro do campo dos estudos organizacionais, esforços foram empreendidos no 

sentido de discutir sobre a influência da abordagem anglo-saxônica na análise das 

organizações brasileiras, bem como a hegemonia das teorias anglo-saxônicas dentro do campo 

de estudo, além dos currículos dos programas de graduação e de pós-graduação no país 

(RODRIGUES; CARRIERI, 2006). Preocupação semelhante sobre a trajetória dos estudos 

organizacionais, no país, já haviam sido sinalizados por Bertero e Keinert (1994), tendo como 

referência os anos 1961-1993, chegando mesmo a alertar à imperiosa necessidade de se criar 

perspectivas apropriadas ao contexto nacional. Na mesma linha, preocupada com a questão do 

estrangeirismo no campo dos estudos voltados à administração e organização, Vergara (2006) 

constatou a predominância de fontes estrangeiras frente às brasileiras, principalmente as de 

origem estadunidense; bem como a falta de hábito dos pesquisadores brasileiros de procurar 

por referências latino-americanas, contudo, ressalvou a maior presença dos autores brasileiros 

como referência.  

Bignetti e Paiva (2006), por seu turno, propuseram uma análise dos padrões de ações 

estratégicas a partir das perspectivas determinista e indeterminista, analisando ainda como os 

autores brasileiros de estratégia e de estudos organizacionais inserem-se nessas perspectivas, 

sendo que destacaram “a posição preferencialmente colonizada dos pesquisadores brasileiros 

quanto aos estudos estrangeiros” dentro do campo (BIGNETTI; PAIVA, 2006, p. 255).   

Caldas e Alcadipani (2006), com o objetivo de discutir a gênese da referência 

estadunidense no imaginário e na cultura brasileira, bem como sua influência na gestão local, 

empreenderam um estudo a partir de uma abordagem epistemológica pós-colonialista, sendo 

que um dos pontos destacados pelos autores foi a “adoração do estrangeiro no Brasil”, o que 

se procedeu por meio de uma análise do estrangeirismo e da cultura brasileira. Assim, ao 

relacionar a valorização do que vêm de fora com a cultura nacional, os autores afirmaram que 

o chamado “estrangeirismo” “é um dos nossos traços culturais marcantes” (CALDAS; 

ALCADIPANI, 2006, p. 262). Acrescente-se que Caldas (2007) sugere que a raiz desse 

comportamento nacional encontra-se fortemente arraigada na cultura brasileira, sendo 

amplamente difundida na prática social.  

Entretanto, caberia ressalvar que o fenômeno do estrangeirismo não é uma 

exclusividade brasileira, visto mesmo que tal característica cultural encontra-se em outras ex-

colônias latino-americanas, bem como em outros países “periféricos” sob a influência de 
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países ditos de “Primeiro Mundo” (CALÁS; ARIAS, 2007). Dentro desta linha de raciocínio, 

seria razoável admitir que o fenômeno possa ter traços específicos em cada uma dessas 

sociedades (CALDAS, 2007). 

 

2.3.3 Para um repensar do conceito de estrangeirismo 

Diante do exposto até este momento, crê-se que não haja dúvida quanto à existência 

do estrangeirismo entre os brasileiros, assim como sobre os efeitos deste fenômeno em várias 

dimensões da vida social nativa, como por exemplo, a cultural, a econômica, a institucional, a 

educacional, entre outras.  

Nesse sentido, vale a pena retomar o estudo de Irigaray e Vergara (2010), que partindo 

da premissa de que as percepções de expatriados de culturas diferentes acerca da cultura 

brasileira, também seriam diferentes, consideraram que  

 

 

é possível diagnosticar que a sociedade brasileira sofre da Síndrome de 

Estocolmo, ou seja, ela se apaixonou pelos seus sequestradores (os valores 

eurocêntricos e visões norte americanas), com os quais mantém uma 

prazeirosa relação masoquista.(IRIGARAY; VERGARA, 2010, p. 58) 

 

 

Contudo, no nosso entender, o estrangeirismo sozinho, talvez não fosse suficiente para 

explicar a não busca por identificação dos nativos para com os outros povos latino-

americanos. O que se está a tentar dizer, é que subjacentemente ao fenômeno denominado 

estrangeirismo, que possui um caráter essencialmente cultural, estariam a funcionar outros 

“mecanismos” influenciadores de uma atitude nativa subserviente. Neste aspecto, seria útil 

lembrarmo-nos da figura do proto-brasileiro, desamparado e apelidado de “zé-ninguém”por 

Ribeiro (1995); o “complexo de inferioridade” e da “necessidade de um pai” aventados por 

Calligaris (1993); a bipolaridade representada pela solicitude e pela arrogância do brasileiro 

para com o estrangeiro, guardando entre si, uma relação de compensação, o que se poderia 

chamar de um Complexo de Gulliver (ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013); além, é claro, 

das condicionantes da fixação da mentalidade nativa pela figura do estrangeiro, a partir de 

suas raízes históricas (CALDAS, 2007; HOLANDA, 1995; RIBEIRO, 1995; IANNI, 1979), 

econômicas (CALDAS, 2007; IANNI, 2004), culturais (CALDAS, 2007; IANNI, 2004; 

RIBEIRO, 1995) e institucionais (CALDAS, 2007).  
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Assim, à guisa de uma síntese, considerando-se a tendência à valorização do 

estrangeiro oriundo do Norte Global (Europa e Estados Unidos) pelos brasileiros, e uma certa 

repulsa pelos estrangeiros do Sul Global (no caso latino-americanos), o nosso posicionamento 

é que o estrangeirismo poderia ser compreendido como um traço cultural brasileiro permeado 

por uma ambivalência que alimenta sentimentos de inferioridade em relação a uns, e 

desenvolve sentimentos de superioridade compensatório em relação a outros, e que em sua 

dimensão dita mais objetiva (histórica, econômica, cultural, política, institucional, entre 

outras), reproduz-se no imaginário sócio-cultural nativo.  

 

2.4 ADAPTAÇÃO CULTURAL DE EXPATRIADOS OU EM BUSCA DE NOVOS 

OLHARES?  

Nesta parte do capítulo teórico, procurou-se discutir a expatriação. Em primeiro lugar, 

buscou-se fazer um levantamento do campo de estudos acerca do fenômeno em foco. A seguir 

discutiu-se as principais abordagens teórico-conceituais dentro do campo. Na terceira parte 

explorou-se, um pouco mais detidamente, as abordagens teóricas relativas à adaptação 

cultural de expatriados. Por fim, propusemo-nos a refletir sobre um possível avanço 

conceitual a partir da proposta de relações sociais interculturais ou de adaptação intercultural.  

 

2.4.1 Uma aproximação ao campo de estudos sobre expatriação 

A fim de entender melhor o campo de estudos sobre determinado fenômeno, crê-se 

que seja importante um levantamento da literatura científica relevante sobre a temática em 

foco. A profusão da literatura oriunda da produção científico-acadêmica dentro do campo, 

disseminada tanto em artigos científicos quanto por meio de livros e outros documentos, gera 

dificuldades para a análise da literatura, sendo que essas dificuldades podem ser superadas, 

em parte, pelos estudos bibliométricos (TEIXEIRA; IWAMOTO; MEDEIROS, 2013). 

Nesse sentido, Tseng, Chou e Yu (2010) realizaram uma pesquisa bibliométrica e uma 

análise da rede social de conhecimento, na qual buscaram verificar a evolução da pesquisa no 

campo entre os anos de 2000 até 2008, sendo que já naquele momento, tiveram como amostra 

um total de 460 artigos publicados em SSCI journals. De acordo com os autores, os trabalhos 

mais citados no período foram as publicações de Black (1991) “Toward a Comprehensive 

Model International Adjustment: An Integration of Multiple Theoretical Perspectives”, 

seguido por Black (1988) “Work Role Transitions: A studyof American Expatriate Managers 

in Japan”, outro trabalho de Black (1990) “Cross-Cultural Training Effectiveness: A Review 

and a Theoretical Framework for Future-Research”. Dentre os temas mais estudados dentro 
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do campo, ainda segundo a análise de Tseng, Chou e Yu (2010), destacaram-se a adaptação 

de expatriados, o processo de adaptação na repatriação e a liderança global.  

Mott et al. (2012), procurando países produtores de conhecimento dentro do campo, 

dentre um dos objetivos do estudo, efetuaram uma sistematização da literatura internacional 

sobre expatriação, mediante a realização de estudo bibliométrico da produção científica entre 

2000-2012, tendo como amostra válida 381 artigos obtidos nas bases de dados Ebsco, 

Proquest e Jstor, em 119 periódicos internacionais, sendo que dentre os centros acadêmicos 

mais produtivos, nenhum era de origem latino-americana, tampouco autores latino-

americanos constavam entre os autores mais produtivos. De acordo com Mott et al. (2012), 

verifica-se uma evolução crescente da produção ao longo do período, destacando-se o ano 

2010 como o de maior produção. 

Como mostrado anteriormente, Tseng, Chou e Yu (2010) apontaram que J. Stewart 

Black era o mais importante e influente autor nos estudos sobre expatriados, o que, no 

entender de Mott et al. (2012), não contradiz os seus resultados encontrados, uma vez que não 

pretendiam mensurar o grau de influência dos autores, mas sim o grau de produtividade, 

sendo que neste aspecto, Jan Selmer despontou destacadamente com 39 artigos publicados no 

período estudado. 

Em um outro estudo bibliométrico, Nakashima et al. (2012) procuraram realizar uma 

pesquisa com o intuito de verificar os países foco relacionados à expatriação, sendo que 

constatou-se que nenhum país sul-americano foi alvo de estudos e publicações no exterior no 

idioma inglês, tanto por parte de pesquisadores estrangeiros, quanto de pesquisadores 

brasileiros. Em relação à análise da produção nacional sobre expatriação (publicada em 

periódicos nacionais e em português), os temas se dividiram sobre o processo de adaptação 

(aproximadamente 55%) e sobre as práticas de gestão de recursos humanos  (45%), sendo que 

os artigos que abordaram a adaptação de expatriados, tiveram como preocupações aspectos 

sócio-culturais, valores, situação de trabalho, família, vida social envolvendo a adaptação de 

executivos estrangeiros no Brasil; e os artigos que focalizaram práticas de gestão de RH, 

discutiram temas como a transferência de conhecimentos, competências, gestão 

organizacional em geral, remuneração, políticas e benefícios (IDEM). Uma das principais 

conclusões do estudo, é que embora o mundo acompanhe o destaque das chamadas economias 

emergentes, incluído aí o Brasil, a produção de conhecimento sobre expatriação no país ainda 

é incipiente, mesmo o país tendo se tornado um destino atraente para expatriados nos últimos 

tempos (IBDEM).  
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2.4.2 Expatriação, expatriados e seus diversos conceitos 

Se tomarmos ao pé da letra o vocábulo “expatriação”, numa primeira aproximação, 

notaremos que significa o ato ou efeito de expatriar. Conforme Houaiss e Salles (2001, p. 

191), o termo designa desterro, deportação, portanto, o ato de expatriar teria o sentido de 

expulsar ou sair da pátria, desterrar. De acordo com Hornby (1979), expatriado é um 

indivíduo que vive longe do seu país de origem.  

González e Oliveira (2011) ponderam que na literatutra de management, realiza-se 

uma distinção no emprego dos termos expatriado e imigrante, sendo que o primeiro termo é 

utilizado, geralmente, para se referir a um profissional enviado ao exterior por sua empresa; o 

segundo, a uma pessoa que deixou o seu país, principalmente por razões econômicas. 

Entretanto, o fenômeno da expatriação, tomado “pela sua raiz etimológica latina (ex patria, 

“fora da pátria”), afetaria a todos os indivíduos que residem temporária ou permanentemente 

em um país diferente daquele onde nasceram” (GONZÁLEZ; OLIVEIRA, 2011, p. 1123). Tal 

compreensão, possui uma grande abrangência, uma vez que se aproxima da definição de 

migrante (ver IMDH, 2013). 

Shephard (1996) entende que o expatriado é um indivíduo que não é cidadão do país 

no qual fora designado para laborar. Caligiuri (2000) define os expatriados como os 

executivos que são enviados por uma empresa multinacional para viver e trabalhar fora de seu 

país de origem por um período de no mínimo dois anos. Para Freitas e Dantas (2011), o 

expatriado é um estrangeiro que chega em um país de destino por meio de um contrato de 

trabalho para trabalhar na unidade da empresa da qual é empregado.  

Tung (1988) compreende a expatriação como um processo organizacional que possui 

um conjunto de etapas que vão desde o recrutamento e seleção de candidatos a cargos no 

exterior, até a inserção e adaptação do indivíduo no novo ambiente de trabalho, entre outras 

questões. Caligiuri e Di Santo (2001), por sua vez, definem expatriação como a transferência 

de um profissional de um país para outro, a fim de exercer uma função determinada, dentro de 

um período pré-estabelecido e de acordo com um processo formal e legal, ou seja, trata-se de 

um processo que se desenvolve a partir de um contrato formal que estabelece em que 

condições específicas a transferência dar-se-á. Para Freitas (2010, p. 690), a expatriação é, 

antes de qualquer coisa,  

 

 

uma decisão ou uma política organizacional, um recurso do qual as 

organizações lançam mão para atingir alguns de seus objetivos, dentre os 

quais podemos citar: a) internacionalizar a sua gestão; b) aumentar o 
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repertório dos conhecimentos de certa equipe para desenvolver um projeto 

e/ou uma unidade específicos; c) formar novos líderes; d) elevar o nível de 

coordenação e controle das unidades geograficamente dispersas; e) aumentar 

a diversidade estratégica de seus recursos humanos face aos mercados 

globais; f) desenvolver e incorporar novas técnicas e processos 

organizacionais; g) exemplificar aspectos importantes da cultura da empresa-

mãe […].  
 

 

Mo e Jian-Ming (2010) sinalizaram para o fenômeno de profissionais de diferentes 

países estarem em busca de oportunidade de carreira no exterior, financiando a sua própria 

expatriação, o que trouxe um novo componente ao fenômeno em foco, qual seja, a de uma 

iniciativa voluntária. Neste sentido, é que aparece a figura dos expatriados voluntários (EVs), 

que seriam pessoas que "deixaram a sua terra de origem para viver ou trabalhar em outro país, 

geralmente por um longo período de tempo" (VANCE, 2005, p. 375). 

Segundo Araújo, Teixeira e Malini (2013), “a diferença entre o EV e o imigrante não é 

clara na literatura”. De acordo com Baruch et al. (2007), os imigrantes são indivíduos em 

busca de trabalho e que mudam de um país com menor nível de desenvolvimento, para outro 

mais desenvolvido. Berry (2009), por sua vez, assinala que o imigrante possui um status 

social inferiorizado na sociedade de destino, enquanto que no entendimento de Peltokorpi e 

Froese (2009), os EVs são compreendidos como indivíduos mais bem integrados no país 

anfitrião. Para Al Ariss (2010), EVs devem necessariamente ser aqueles oriundos de países 

desenvolvidos. Outros entendem que é a qualificação da mão de obra para atuar em posições 

de trabalho qualificado, e não o país de origem, o que qualificaria o imigrante como 

expatriado voluntário (ARAÚJO et al., 2011).   

Como podemos notar, há várias concepções sobre o fenômeno da expatriação, bem 

como do entendimento do que seja o expatriado, sendo que, uma das mais significativas 

lacunas da maior parte dos conceitos existentes, é que os mesmos dão conta de processos 

formais e legais de transferências de profissionais de um país para outro, ou ainda, ao 

considerar o processo de maneira mais flexível (EVs), o expatriado é tratado a partir de um 

status superior ao do imigrante, com maior facilidade de integração no país de destino, tendo 

por base critérios de qualificação da mão de obra.  

Entretanto, conforme a visão de Santos (2010b), aquilo que não se dá como visível ou 

presente, no mais das vezes é visto, tratado e considerado como não existente, ou seja, a 

depender do conceito adotado, produzir-se-á ausências ou não existências. Assim, mesmo o 

campo de estudos tendo apresentado um desenvolvimento no que concerne ao fenômeno da 

expatriação, a visão dominante não pode ser considerada abrangente o suficiente para 



78 

produzir presenças. Portanto, impõe-se um (re)debruçar sobre a questão num sentido 

emancipatório, tornando visível aquilo que fora posto na invisibilidade. 

Assim, numa postura cosmopolita
20

 (SANTOS, 2010b), adotou-se, neste estudo, um 

posicionamento abrangente acerca do fenômeno em questão. Nesta perspectiva, entende-se a 

expatriação como o processo, segundo o qual, indivíduos saem de seus países de origem para 

outro de destino, independentemente dos níveis de desenvolvimento destes, bem como da 

qualificação da mão de obra, dentro de um período pré-determinado ou mesmo por um 

período indefinido, a partir de um processo formal e legal de trabalho numa organização, ou 

ainda por uma iniciativa voluntária. 

No campo de estudos da expatriação, o cross-cultural adjustment têm sido aceito, 

correntemente, como o grau de conforto psicológico de uma pessoa em relação a vários 

aspectos de uma nova configuração (ver BLACK; GREGERSEN; ODDOU, 1991; BLACK; 

MENDENNHALL, 1991; BLACK; MENDENHALL, 1990; BLACK, 1988). Como já foi 

dito, o autor mais citado e influente dentro do campo é Black (ver TSENG; CHOU; YU, 

2010), sendo que uma de suas maiores preocupações é a questão do cross-cultural adjustment 

de expatriados como um fator crítico para o sucesso do processo de expatriação.  

 

2.4.3 As abordagens teóricas relativas à adaptação cultural na expatriação 

Quanto às abordagens teóricas acerca do fenômeno da expatriação, segundo Nunes, 

Vasconcelos e Jaussaud (2008), há quatro correntes dentro do campo de estudos: a estratégica, 

a do poder, a psicodinâmica e a culturalista.  

Dentro da perspectiva denominada de “estratégica”, a expatriação é vista como uma 

ação voltada a um modelo de gestão de pessoas que pretende desenvolver nos executivos,  

competências do chamado “executivo global”, isto devido à necessidade de alcançar 

vantagem competitiva por meio das competências individuais e da organização (ver 

HOMEM; TOLFO, 2008; STROH; BLACK; GREGERSEN, 1999; CALIGIURI, 1998; 

CALIGIURI; STROH, 1995).  

Nessa mesma direção, Black e Gregersen (1999) e Halcrow (1999), sinalizaram as 

principais razões pelas quais as empresas enviam expatriados ao estrangeiro: abrir novos 

mercados; facilitar fusões e aquisições; aumentar market share ou barrar o avanço de 

concorrentes; desenvolver visão estratégica de negócios no país de destino; instalação de 

                                                             
20

 O termo cosmopolita designa, em BSS, uma postura relativa à retomada da transformação social 

emancipatória, a partir dos pilares da igualdade e do reconhecimento da diferença.   
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tecnologias e de sistemas; aumento da inovação; desenvolvimento de liderança global; 

transferência de conhecimentos para os profissionais locais; entre outras.  

A corrente do poder, primordialmente, preconiza que em outro país os indivíduos 

estarão expostos a novos jogos de poder e a interesses diversos, tendo que ter discernimento 

para fazer uma “leitura” dos “jogos de poder existentes no novo contexto” (NUNES; 

VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008, p. 50). A partir desta abordagem, a expatriação seria 

vista como uma forma de desenvolvimento da capacidade de ação estratégica e de negociação 

dos indivíduos (NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008), sendo que, de acordo com 

esta corrente, o expatriado deverá desenvolver a habilidade de estabelecer alianças 

estratégicas no país de destino, especialmente com os poderosos e influentes da matriz, de 

modo que este seria o elemento central para o sucesso na expatriação (IDEM).  

Outra característica dessa corrente de estudos, tem a ver com o interesse na 

colaboração e na negociação, entendidos como meios para se atingir objetivos, chegando 

mesmo até o âmbito das relações de poder e de influência (IBDEM). A negociação, dentro da 

corrente do poder, possuiria um peso considerável, de modo que, a preocupação com esta 

questão em contextos multiculturais, levaria ao interesse de entender como a cultura afeta as 

negociações, de identificar as estratégias de negociação usadas em diferentes contextos 

culturais, além do próprio exercício do poder na negociação propriamente dita (MENEGON; 

REIS; SARFATI, 2013).  

A corrente psicodinâmica têm como foco o modelo de gestão de pessoas 

(transformacional) e o modelo organizacional subjacente, bem como uma linha de pesquisa 

crítica. O campo de estudos da expatriação sob uma perspectiva psicodinâmica, em geral, 

tende a estudar os efeitos dos paradoxos do processo tanto para indivíduos quanto às 

organizações (NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008). Dentro da corrente 

psicodinâmica, um dos estudos mais conhecidos é o de Joly (1993), que teve a preocupação 

de estudar o fenômeno da alteridade a partir do ser executivo no exterior. Outra importante 

contribuição no campo foi o de Cerdin (2002), com o desenvolvimento do conceito de “curva 

em U”, a partir da qual procurou relacionar as fases de “lua de mel”, choque de cultura, 

adaptação e de maturidade, no tocante às fases de adaptação no processo de expatriação.  

No Brasil, pode-se encontrar estudos que procuram analisar os efeitos da expatriação 

sobre a identidade (GONZÁLEZ; OLIVEIRA, 2011), além daquelas que enfocam as novas 

formas organizacionais e os desafios para os executivos (HOMEM; DELLAGNELO, 2006), 

as implicações sobre a gestão organizacional e sua relação com a alteridade e a expatriação no 

âmbito do trabalho (MACHADO; HERNANDES, 2004), assim como os desafios 
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interdependentes para organizações e indivíduos na expatriação profissional (FREITAS, 

2010), bem como aspectos relacionados à vida de executivos expatriados e de suas famílias no 

país de destino (FREITAS, 2010a).   

Por fim, há a corrente da cultura, que nos oferece algumas reflexões que têm como 

elemento central de suas preocupações, segundo Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008), a 

adaptação cultural como um elemento determinante para o sucesso da expatriação. Vários 

estudos vêm sendo empreendidos dentro desta corrente teórica, também conhecida como 

culturalista, tais como aqueles que enfocam tanto a adaptação cultural de expatriados como de 

expatriadas (ver COLE; MCNULTY, 2011; CALIGIURI; TUNG, 1999; CALIGIURI; 

JOSHI; LAZAROVA, 1999), bem como a adaptação cultural da família (ver WEEKS; 

WEEKS; WILLIS-MULLER, 2010; LAZAROVA; WESTMAN; SHAFFER, 2010; 

LAURING; SELMER, 2009; PEREIRA; PIMENTEL; KATO, 2005;).  

Além disso, encontram-se estudos voltados à definição de perfis de personalidade na 

seleção de expatriados, sendo que estas e outras facetas exerceriam pressões de ordem 

emocional que poderiam influenciar, relevantemente, no sucesso do processo de adaptação 

cultural na expatriação (ver KITTLER; RYGL; MACKINNON; WIEDMANN, 2011; I; 

UDANI; ARCHES, 2011; GHAFOOR; KHAN; ALI, 2011; ELAMIN, 2011; CHEN; 

KIRKMAN; KIM; TANGIRALA, 2010; TEMPLER, 2010; CHEN, 2010; BRADLEY III; 

BROWN; RUBACH, 2010; SHEN; LANG, 2009; PELTOKORPI; FROESE, 2009; 

BARUCH; ALTMAN, 2004; CALIGIURI; TUNG, 1999; RICHARDSON; RULLO, 1992). 

Como a corrente culturalista é dominante dentro do campo de estudos sobre 

expatriação, e como a presente pesquisa de tese busca avançar nesta área, não 

necessariamente para adotá-lo passivamente, mas sobretudo para demarcarmos nossa 

divergência, resta-nos nos determos um pouco mais sobre esta abordagem.  

 

2.4.3.1 Uma aproximação da corrente culturalista 

É possível elencar diversas situações cotidianas nas quais ocorrem conflitos no que 

tange aos padrões de pensar, sentir e agir, pois, muitas vezes, podemos considerar normal o 

que outros acham anormal, delicado o que outros podem achar rude, aceitável o que outros 

podem considerar inaceitável, trazendo, por vezes, estranheza de uns em relação aos outros 

(THOMAS, 1996; 1993). Neste sentido, conflitos culturais podem ocorrer quando acontecem 

incompreensões dos padrões de pensar, sentir e agir, envolvidas nas relações sociais entre as 

pessoas, o que torna imperioso, empreender esforços individuais e coletivos no sentido de 
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compreender as diferenças de padrões culturais avaliativos envolvidas nessas relações 

(IDEM).   

Para Thomas (1993, p. 381), os padrões culturais avaliativos podem ser definidos 

como “todos os tipos de percepção, pensamento, valores e ações que numa dada cultura são 

considerados pela maior parte dos indivíduos como normais, auto-evidentes, típicos e 

obrigatórios, para os próprios indivíduos e para os outros". Dentro desta abordagem, vários 

estudos têm sido realizados destacando a questão do distanciamento cultural e os padrões 

culturais avaliativos (ver FINK; NEYER; KOLLING, 2007; FINK; KOLLING; NEYER, 

2005; DUNKEL; MEIEREWERT, 2004; THOMAS; KINAST; SCHROLL-MACHL, 2003;  

BRUECK; KAINZBAUER, 2002).  

Numa outra perspectiva, encontram-se Black, Mendenhall e Oddou (1991), que 

propuseram um modelo teórico relativo ao ajustamento cultural de expatriados, sendo que tal 

processo dar-se-ia a partir de três fatores: 1. ajustamento no trabalho (relativo às tarefas e 

responsabilidades inerentes ao exercício do cargo); 2. ajustamento interacional (que tem a ver 

com a interação e a socialização com os membros da cultura hospedeira); 3. ajustamento geral 

(relacionado ao ambiente estrangeiro em geral, o que está ligado às condições de vida no país 

hospedeiro). Para estes autores, poderá haver uma redução da incerteza no processo de 

ajustamento cultural na expatriação, se houver maior conhecimento e compreensão da cultura 

do país de acolhimento, o que trará um efeito positivo sobre a adaptação (BLACK; 

MENDENHALL; ODDOU, 1991). Vários estudos têm sido realizados a partir das 

contribuições do modelo teórico de Black, Mendenhall e Oddou (1991) (ver SELMER; 

LAURING, 2013; LI; MOBLEY; KELLY, 2013; TAKEUCHI; CHEN, 2013; STRUBLER; 

PARK; AGARWAL, 2011; CHIEN; McLEAN, 2011; LAZAROVA; WESTMAN; 

SHAFFER, 2010; OSMAN-GANI; ROCKSTUHL, 2008; CALIGIURI et al., 2001; 

TAVEGGIA; SANTOS, 2001).   

Entre os estudos que tratam das diferenças culturais, uma das abordagens que têm sido 

contempladas é a do pesquisador holandês Geert Hofstede. Hofstede et al. (2010) ressaltam 

que as diferenças culturais são principalmente estudadas comparando culturas nacionais 

distintas. Em sua obra “Culturas e organizações:compreender a nossa programação mental”, o 

autor objetivou trazer uma contribuição para lidarmos com diferenças quanto aos modos de 

pensar, sentir e agir dos habitantes do nosso planeta, pois, mesmo a despeito da grande 

diversidade de mentalidades, seria possível encontrar uma estrutura que servisse de ponto de 

partida para uma compreensão mais ampla do fenômeno e mútua entre as pessoas e povos 

(HOFSTEDE, 2003).  
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Para Hofstede (2003, p. 19), a cultura é sempre um fenômeno coletivo, sendo que é 

possível definí-la “como a programação colectiva da mente que distingue os membros de um 

grupo ou categoria de pessoas face a outro”. Entretanto, nesse processo de distinção de uns 

em relação aos outros, não seria possível afirmar, categoricamente, que uma cultura ou um 

grupo é superior ou inferior ao outro, sendo que  

 

 

o relativismo cultural não implica inexistência de normas para o indivíduo 

ou para a sociedade onde está inserido. Requer simplesmente a suspensão de 

juízos de valor quando se lida com grupos ou sociedade diferentes da sua. 

(HOFSTEDE, 2003, p. 22) 

 

 

Hofstede (2003) desenvolve seus objetivos mais amplos, a partir de alguns pontos 

fundamentais do ponto de vista conceitual, deixando-nos evidenciado com qual definição 

operacional de cultura vai trabalhar a questão do relativismo cultural, alguns elementos de 

uma cultura (símbolos, heróis, rituais e valores), os níveis de cultura propriamente ditos 

(nacional; pertença a um grupo regional e/ou étnico e/ou religioso e/ou linguístico; pertença a 

um dos dois sexos; gerações; origem social, entre outros), algumas diferenças nas culturas 

nacionais, dimensões das culturas nacionais (a distância hierárquica, o grau de 

individualismo/coletivismo, o grau de masculinidade/feminilidade, o controle da incerteza) e 

as diferenças culturais ligadas à região, religião, geração e classe social. No Brasil, um dos 

mais famosos estudos realizados a partir de Hofstede (2003), foi o de Barros e Prates (1996), 

que procurou analisar se haveria um estilo brasileiro de administrar. Outro estudo interessante 

foi o de Hofstede et al. (2010), que procurou comparar culturas regionais dentro do país.   

Uma outra importante contribuição dentro da corrente culturalista, nos foi 

proporcionada por Philippe D‟Iribarne (1993), que defendeu que a adaptação cultural ao país 

de destino seria o principal fator de sucesso no processo de expatriação. Nesta direção, o autor 

procurou analisar a gestão de empresas a partir da influência das tradições nacionais, ou seja, 

por meio dos modelos nacionais de funcionamento (cultura) e seu impacto na gestão 

empresarial. Segundo a visão deste autor, cada país possui tradições próprias, que tiveram 

origem em elementos políticos e religiosos que se perenizaram ao longo do tempo, sendo que 

tais tradições, crenças e hábitos consagrados, acabam por determinar o que é aceito ou 

rejeitado por um determinado povo (D‟IRIBARNE, 1993).  
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Contudo, é necessário ressalvar que D‟Iribarne (1993) não compreendeu a cultura 

como algo estático, posto que calcada em reverenciais tradições que proporcionam referências 

a uma sociedade, mas que esta mesma sociedade seria capaz de exercer uma criatividade 

inventiva no sentido de uma produção simbólica nova, ou seja, atuando para além de uma 

mera reprodução cultural. O raciocínio de D‟Iribarne (1993), no contexto do fenômeno da 

expatriação, nos permite considerar que boa parte do alcance dos objetivos organizacionais 

propostos dentro de um prazo determinado, dependeriam da compreensão da relevância da 

adaptação cultural do(a) expatriado(a), bem como de seu cônjuge e filhos, o que poderíamos 

chamar de sucesso na expatriação (IDEM).  

A abordagem de D‟Iribarne se coaduna com a propositura de abordagens de cunho 

antropológica-interpretativa, em cuja base se encontra uma visão da “organização como um 

contexto cultural e simbólico” (NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008), sendo que a 

cultura, neste caso, pode ser entendida  

 

 

como conjuntos de representações em cujos contextos os eventos, ações, 

objetos, expressões e situações particulares ganham significado. Cultura são 

os padrões de significação que conferem sentido à ação humana. (NUNES; 

VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008, p. 55) 

 

 

Como pudemos ver, essas quatro diferentes abordagens (HOFSTEDE, 2003; 

THOMAS, 1993, 1996; D‟IRIBARNE, 1993; BLACK; MENDENHALL; ODDOU, 1991),  

têm possibilitado a realização de estudos sobre o fenômeno da adaptação cultural de 

expatriados. Entretanto, nos estudos de adaptação cultural realizados desde a abordagem 

culturalista, uma questão que nos chamou a atenção, foi que não tem sido contemplado, em 

seu conteúdo, o conceito de interculturalidade, mas tão somente a de uma busca por adaptação 

cultural do expatriado. Neste tocante, reconheça-se que Caligiuri (2000) até chegou a utilizar 

o termo “ajustamento intercultural”, entendido pela autora, como a intensidade pela qual 

indivíduos estão psicologicamente confortáveis vivendo fora de seu país de origem. Tal 

concepção, de certa maneira, aproxima-se com as de Black e Gregersen (1991) e Black 

(1988), no que concerne ao processo de ajustamento cultural.  

Freitas (2008), por sua vez, ao refletir sobre o imperativo intercultural na vida e na 

gestão contemporânea, partiu do entendimento de que a convivência intercultural tem se 

tornado uma vantagem a ser explorada no mundo dos negócios, assumindo assim, que “o 
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reconhecimento do outro é um elemento fundador da convivência intercultural que se impõe 

na vida social e organizacional na vida de hoje” (FREITAS, 2008, p. 80), sendo que uma 

mentalidade intercultural deveria “favorecer uma sensibilidade para acolher o outro (ser um 

bom anfitrião) e ao mesmo tempo respeitar a cultura do outro que o acolhe (ser um bom 

hóspede)” (FREITAS, 2008, p. 86).  

 

2.4.4 Por uma adaptação intercultural na expatriação 

Por interculturalidade, assumiu-se o entendimento de Santos e Meneses (2010, p. 9), 

que a compreendem como “o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para 

enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um dado espaço cultural”, ou seja, 

uma relação consubstanciada numa ecologia de saberes. Do nosso ponto de vista, as 

abordagens relacionadas à adaptação cultural de expatriados não têm considerado, em seu 

cerne, o conceito de interculturalidade, senão, quando muito, o de multiculturalidade.  

Nessa direção, temos a convicção de que compreender e ser compreendido num 

mundo de intensa interação econômica, política, social e cultural, é um esforço que nenhum 

de nós poderíamos nos furtar, pois o que se vislumbra, parafraseando o sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos, é a criação de um conhecimento prudente para uma vida 

decente, o que evidentemente inclui o reconhecer o outro em si e em nós mesmos.  

Diante dessa perspectiva, é preciso reconhecer que se faz necessária uma compreensão 

mais ampla do fenômeno da expatriação, o quanto possível, pois o que se vislumbra não é a 

limitação da inclusão, e consequentemente, a ampliação da intolerância e da exclusão, por 

meio mesmo da produção de ausências ao não se reconhecer a existência de processos de 

migração de cunho voluntaristas, tanto em caráter de longo prazo quanto em definitivo, 

independentemente do nível de desenvolvimento do país de origem, ou ainda da qualidade da 

mão de obra.   

Entende-se, aqui, que a “adaptação cultural” do(s) expatriado(s), assumindo toda sua 

insuficiência, quando se pensa que quem deve se adaptar é o estrangeiro, poderia ser 

considerado, por si só, um processo complexo. Aliás, talvez este seja o elemento de 

insuficiência mais evidente, uma vez que se pensa na construção de relações sociais 

interculturais, ou dá na mesma, em adaptação intercultural. 

Nessa direção, acredita-se que para haver sociedades mais democráticas e mais justas, 

não se deveria pensar exclusivamente nos direitos das maiorias, mas igualmente em como 

preservar os direitos das minorias de existirem no mundo com dignidade em suas relações. 

Neste sentido, é imperioso o exercício do reconhecimento da diferença e da diversidade 
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histórica, com vistas a um processo de transformação social que considere a ecologia de 

saberes e de práticas sociais, no lugar das monoculturas (SANTOS, 2010b). Para tanto, seria 

primordial escutar a voz dos grupos tradicionalmente marginalizados ou subalternizados, ou 

seja, aqueles que foram tornados ausentes ou inexistentes. Faz-se, assim, mais do que 

necessário promover a interculturalidade. Desta maneira, para se chegar a um processo de 

construção de relações sociais interculturais emancipatórias, um caminho poderia ser a 

criação e a prática de uma imaginação epistemológica e democrática propiciadas pela 

sociologia das ausências e das emergências, bem como pelo trabalho de tradução, que 

funcionariam como uma alternativa à razão indolente desperdiçadora da diversidade de 

experiências do mundo (IDEM).  

Sendo assim, não poderíamos mais falar, então, em adaptação cultural, como os 

estudos têm tratado, ou seja, não se trata mais de pensarmos a adaptação do estrangeiro ao 

país de acolhimento/hospedeiro/de destino. O que se pretende dizer, de fato, é que se trata de 

defender relações de autoridade partilhada e não relações hierarquizadas, o que iria ao 

encontro com a perspectiva de interculturalidade aqui assumida, ou seja, trata-se mesmo de 

defender uma adaptação intercultural na expatriação.    

Nessa direção, baseando-nos na visão de BSS, entende-se que uma ação emancipatória 

de adaptação intercultural na expatriação, seria aquela que apoiando-se nos pilares da 

igualdade e da diferença, não buscaria uma adaptação cultural subordinadora do(s) 

expatriado(s), mas sim o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para enriquecimento 

mútuo entre várias culturas que partilham um dado espaço cultural, ou seja, uma relação 

consubstanciada numa ecologia de saberes. Cremos que esta perspectiva de adaptação 

intercultural ora proposta, possui em seu bojo a consideração de uma dignidade humana em 

seu sentido emancipatório.  

Assim, tendo em vista que cada país tem construído, ao longo de sua história, relações 

com estrangeiros, pode-se pressupor que a forma de como lidar com os povos oriundos de 

outros países, irá se refletir nas vivências a partir do fenômeno da expatriação. No caso do 

Brasil, pensa-se que o traço cultural brasileiro denominado de estrangeirismo, pode possuir 

um papel importante nesta questão.  

 

2.5 DIGNIDADE E EMANCIPAÇÃO: EM BUSCA DE UM CONCEITO 

Neste tópico, essencialmente, buscou-se a construção de um conceito de dignidade 

consubstanciado numa perspectiva emancipatória. Na primeira parte, realizou-se uma 

primeira aproximação dos vários significados de dignidade. Em seguida, discutiu-se as forças 
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e os limites da concepção sociopolítica de dignidade, bem como nos propusemos a um avanço 

teórico-conceitual dentro do campo de estudo.   

 

2.5.1 Uma aproximação ao conceito de dignidade 

Numa primeira aproximação, por respeito, podemos compreender um “sentimento que 

leva a tratar alguém ou algo com grande atenção” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 383). De 

um ponto de vista mais filosófico, o respeito poderia ser considerado como “o sentimento em 

nós da dignidade de alguma coisa (especialmente da lei moral, em Kant) ou de alguém (uma 

pessoa) […]” (COMTE-SPONVILLE, 2003, p. 519). Tal raciocínio, poderia ser estendido a 

coletividades. Do mesmo modo, a menção que fez da dignidade, por sua vez, também possui 

um sentido próprio. Segundo a definição de Houaiss e Villar (2001, p. 142), a dignidade é a 

“consciência do próprio valor”, também podendo significar, “honra”, “amor próprio”. Para 

Ferreira (1999, p. 682), por dignidade entenda-se “1. Cargo e antigo tratamento honorífico. 2. 

Função, honraria, título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada (…). 3. 

Autoridade moral, honestidade, honra, respeitabilidade, autoridade (…). 4. Decência, decoro 

(…). 5. Respeito a si mesmo, amor-próprio, brio (…)”.    

De acordo com a visão de Comte-Sponville (2003, p. 167-168), escudado na visão 

kantiana, a dignidade compreenderia “o valor do que não tem preço, nem mesmo valor 

quantificável: objeto não de desejo ou de comércio, mas de respeito […] a dignidade de um 

ser humano é a parte dele que não é um meio mas um fim […]”. Numa linha semelhante, 

Abbagnano (1998, p. 276), vai dizer que o princípio da dignidade humana é um imperativo 

que “estabelece que todo homem, aliás, todo ser racional, como um fim em si mesmo, possui 

um valor não relativo (como é, p. ex., um preço), mas intrínseco, ou seja, a dignidade”.  

Segundo Araújo (2011, p. 21), o conceito de dignidade encontrado nos dicionários “é 

resultante de uma evolução histórica, a partir de visões existentes sobre o tema em diferentes 

períodos”. Nesta direção, ao longo da história da humanidade, as sociedades têm procurado 

identificar as características essenciais distintivas do ser humano, como um ser único, sendo 

que neste percurso, a dignidade assumiu diferentes sentidos, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, incluindo o senso comum (ver JACOBSON, 2007; SHULTZINER, 2006; 

MARGOLIS, 1997; BAKER, 1961).  

Na antiguidade clássica grega, por exemplo, a dignidade não era considerada uma 

característica humana plena, ou mesmo um valor absoluto ou sagrado, seria, isto sim, algo 

atribuído somente a determinados grupos e indivíduos, a depender do status social que 
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ocupavam, posto que a dignidade era um atributo apenas dos homens livres, sendo excluídos, 

portanto, os escravos (LEAL, 2007; JACOBSON, 2007; RABENHORST, 2001).  

Seguindo essa perspectiva histórica evocada, Gosdal (2007) nos mostrou como a visão 

judaico-cristã foi fundamental para o processo de disseminação do conceito de dignidade 

como inerente ao homem, independemente de quaisquer condições, ou seja, como algo 

intrínseco ao ser humano. Nesta direção, de acordo com Koehn e Leung (2008), a tradição 

judaico-cristã, no âmbito da sociedade ocidental, conduziu-nos a uma concepção de que o 

homem seja considerado inerentemante bom, uma vez que considera-se o ser humano como a 

imagem de Deus. Nesta linha, a dignidade seria considerada como algo inato, como uma 

consequência da natureza humana, como um valor intrínseco, ou seja, desenvolve-se uma 

visão essencialista sobre a dignidade humana. De fato, a dignidade, nesta perspectiva, seria 

intrínseca ao homem, sendo considerada ainda uma “propriedade completamente interna”, 

porém oriunda de uma fonte externa, no caso, Deus (IDEM).  

Ainda seguindo com a tradição judaico-cristã, seria possível reconhecer uma 

característica relacional na dignidade, mas que, no limite, a dignidade residiria no indivíduo, 

conforme o trecho a seguir:  

 

 

A dignidade humana tem um aspecto relacional. Devemos aos outros e a nós 

mesmos o respeito à chama divina dentro do ser humano. Contudo, a 

dignidade reside no indivíduo, não nas relações. (KOEHN; LEUNG, 2008, 

p. 481)  

 

 

A partir dessa possível característica relacional advinda da tradição judaico-cristã, 

conforme Koehn e Leung (2008), é possível dizer que a dignidade não seria passível de ser 

perdida, uma vez que intrínseca a todo e qualquer ser humano, mas, por outro lado, seria 

perfeitamente violável, haja vista o seu aspecto relacional.    

Para Nicolas (2003), Tomás de Aquino, autor da doutrina cristã, foi um pensador que 

também afirmou a universalidade da dignidade humana, contudo, influenciado pela visão de 

dignidade com aspectos externos, ou seja, como algo proveniente de Deus, e internos, 

relacionados com a racionalidade própria do ser humano. Dentro desta perspectiva, Aquino 

(2008) vai considerar que o homem seria formado por corpo e alma, portanto, ele seria um 

animal racional, e esta racionalidade, segundo o pensador, faria dele uma pessoa, sendo este 

aspecto o elemento conferidor de uma dignidade que lhe seria própria, pelo simples fato da 
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sua condição de ser humano. Nesta direção, a dignidade não derivaria, necessariamente, a 

partir da imagem e semelhança de Deus, porém, isto não nos autorizaria a considerar uma 

ruptura com o divino, posto que, no limite, a natureza da dignidade divina excederia qualquer 

outra dignidade, portanto, o nome „pessoa‟ ainda pertenceria a Deus (AQUINO, 2011).   

Outra questão que encontra-se relacionada à dignidade é a liberdade, de modo que o 

livre arbítrio seria parte da dignidade do homem (IDEM). O pecado, contudo, funcionaria 

como um elemento de alienação da ordem da razão, o que, consequentemente, traria a perda 

da dignidade da sua humanidade, tornando-se, assim, um escravo das bestas, algo que 

dependeria somente de si mesmo, posto que naturalmente livre (IBDEM). 

Para Gosdal (2007), na esfera do cristianismo, de um modo geral, a dignidade seria 

compreendida como inerente ao ser humano e, concomitamentemente, como um atributo 

igualitário de todos, uma vez mesmo que todos os seres humanos foram criados livres e iguais 

perante Deus. No entanto, desde Aquino (2011, 2008), reconhece-se que não faz sentido 

considerar, integralmente, a(s) visão(ões) de dignidade orientada por pressupostos cristãos, 

como somente compreendida como inerente ao ser humano a partir de elementos religiosos, 

devido à crença numa revelação, ou algo assim. Como se pode ver, na visão de Tomás de 

Aquino, há explicitamente, o papel da razão e do livre arbítrio exercido racionalmente.    

Gosdal (2007), mesmo reconhecendo que o cristinianismo tornou-se dominante na 

Idade Média, devido ao grande poder de influência da Igreja Católica no período, vai dizer 

que a dignidade humana era entendida como associada a grupos sociais, ou ainda, era fruto do 

status social do indivíduo e não algo inerente ao ser humano. Em outras palavras, a dignidade 

também poderia ser concebida enquanto distinção (GOSDAL, 2007).  

No período renascentista (Séc. XIV – Séc. XVI), compreendido enquanto um 

movimento filosófico e cultural que designaria uma renovação moral, intelectual e política, 

apoiada por uma retomada de alguns valores da civilização greco-romana, trouxe um novo 

desafio sobre a compreensão da dignidade, pois haveria de integrar uma visão positiva do 

homem, um ser eminentemente racional, com a visão da existência de um Deus onipotente 

advinda da Idade Média. Dentro desta perspectiva, o homem, ao mesmo tempo em que seria 

um ser criado por Deus e dotado de uma razão concedida pelo Criador, possuiria uma 

dignidade própria, posto que capaz de fazer escolhas morais pessoais, o que o conduziria a 

fazer o bem ou o mal, ou ainda, a ser um indivíduo bom ou mau. Esta dignidade do ser 

humano seria, assim, inerente ao próprio ser humano, mas também oriunda daquilo que a sua 

ação produz (JACOBSON, 2007; MARGOLIS, 1997; BAKER, 1961).   
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Ainda no âmbito do Renascimento, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), ao 

tratar da dignidade do homem, afirmou que a mesma encontrava-se associada à liberdade do 

ser humano concedida por Deus, e que como o supremo Arquiteto e Pai, desejou que o 

homem haveria de compreender o sentido de tão grandiosa obra (MIRANDOLA, 1988).  

Assim, segundo a visão do pensador renascentista, Deus tomando o homem, o colocou no 

centro do universo dizendo-lhe:  

 

 

[…] Eu te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, 

de todos os lados, da maneira mais cômoda, tudo o que existe. Não te 

fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, tu, 

por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua 

preferência e, por conseguinte, para tua glória, possas retratar a forma que 

gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e 

embrutecidos; poderás, ao invés, por livre escolha de tua alma, subir aos 

patamares superiores que são divinos. (MIRANDOLA, 1988, p. 6) 

 

 

De toda maneira, embora essas contribuições acerca das visões sobre a dignidade 

tenham promovido um processo contínuo de reflexão filosófica, e porque não dizer, também 

espiritual, para muito autores (ver GOSDAL, 2007; ZISMAN, 2005; COMTE-SPONVILLE, 

2003; ABBAGNANO, 1998), Immanuel Kant foi considerado um dos filósofos basilares para 

o desenvolvimento do conceito moderno de dignidade. Assim, caberia reconhecer a alta 

expressão que Kant alcança sobre a questão da dignidade, para quem tudo teria um preço ou 

uma dignidade (COMTE-SPONVILLE, 2003). Não que a dignidade fosse tomada como 

sinônimo de preço, de valor, mas, isto sim, que a dignidade possuiria um valor em si mesma. 

Inclusive, cabe ressaltar, Kant (2005) se referia à dignidade como algo que não tem preço.  

Em Kant, segundo Abbagnano (1998), a essencialidade da dignidade consiste em sua 

humanidade, ou seja, como um valor intrínseco dos seres humanos. Entretanto, apesar de 

considerar a dignidade como algo absoluto de todo homem, tal concepção não chega a ter 

uma relação direta com uma perspectiva religiosa, haja vista que a dignidade estaria assentada 

na própria lei moral do ser humano. Seguindo esta linha de raciocínio, conforme a visão de 

Comte-Sponville (2003), para Kant, uma ação somente teria valor moral verdadeiro, na 

medida em que fosse desinteressada, ou seja, à medida que fosse realizada por dever, por um 

puro respeito à lei moral, ou ainda, à própria humanidade.  
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Ainda seguindo o pensamento do filósofo alemão, em sua “Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes”, Kant, ao debruçar-se sobre o que conferiria dignidade ao ser 

humano, diz que 

 

 

os seres cuja existência não assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, 

contudo, se são seres irracionais, um valor meramente relativo, como meios, 

e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-

se pessoas, porque sua natureza as distingue já como fins em si mesmos, ou 

seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, 

portanto, nessa medida limita todo o arbítrio. (KANT, 2005, p. 58-59) 

 

 

A dimensão da razão atestaria uma influência iluminista à visão kantiana de dignidade, 

que além disso, traria consigo a dimensão do valor moral que emanaria da própria 

humanidade. Segundo Margolis (1997), para Kant, a dignidade seria comum a todo os seres 

humanos, baseando-se, primordialmente, em sua capacidade pessoal de legislar, 

racionalmente, uma lei moral própria sobre si mesmos, independentemente de qualquer status 

social. 

Essa concepção kantiana de dignidade, influenciada pelo iluminismo (Séc. XVII – 

Séc. XVIII), reconheça-se, moldou a compreensão moderna de dignidade, dando até mesmo 

bases para algumas abordagens jurídicas no mundo ocidental (ver MCCRUDDEN, 2008; 

CAROZZA, 2008; BOSTROM, 2007; MARGOLIS, 1997), sendo que sua visão foi 

determinante e fonte do entendimento dos direitos humanos tornado, de certa forma, em uma 

concepção pretensamente universalista (SARLET, 2008). Nesta linha, por exemplo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, acolheu “a dignidade humana como 

um valor a iluminar o universo dos direitos” (PIOVESAN, 2005, p. 46), o que seria, de 

alguma maneira, uma resposta às atrocidades do Estado nazista concebido como um projeto 

político e industrial (ZHANG, 2000). Apenas à guisa de um reforço a esta questão, no artigo 

1º. da Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que se todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e que, uma vez dotados de razão e de 

consciência, os mesmos deveriam agir uns para com os outros em espírito de fraternidade 

(SARLET, 2008). Diante de tal perspectiva, pode-se perceber o caráter político desta 

concepção de dignidade, uma vez que o Estado teria a função de garantir a proteção às 
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pessoas, a fim de que as mesmas pudessem usufruir de segurança e de sua humanidade 

(PEREIRA, 2006).  

Diferentemente das concepções de dignidade enquanto atributo de distinção, de ser 

algo inerente ao ser humano, seja pela influência cristã ou ainda pela universalidade da 

natureza racional humana, incluindo aí os direitos humanos, contrapõem-se outras concepções 

que entendem a dignidade como fruto de uma construção social (ver JACOBSON, 2007). 

Nesta perspectiva, a dignidade seria construída nas interações entre as pessoas, de modo que 

se constituiriam encontros que poderiam promover ou violar a dignidade, ou seja, existiriam 

relações sociais promotoras e violadoras da dignidade.   

Numa outra perspectiva, poder-se-ia chamar a atenção a uma possível concepção 

sociopolítica da dignidade, ou seja, uma visão a partir da qual, a dignidade não seria inerente 

ao seres humanos, mas sim algo a ser preservado e garantido pelo direito universal, por meio 

mesmo do embate de forças sociais e políticas no âmbito do Estado (MEDEIROS, 2013).  

Assim, na perspectiva de Habermas (2010), a garantia da dignidade humana deveria 

ser efetivada por meio da sociedade civil e dentro de um processo democrático, sendo 

fundamentada na ação comunicativa e na participação popular. Em outros termos, teríamos 

uma concepção da dignidade humana atrelada, indissociavelmente, a uma perspectiva 

utópico-realística dos direitos humanos (HABERMAS, 2010).  

Ainda dentro da mesma concepção sociopolítica da dignidade, Hannah Arendt 

também aparece destacadamente. Em uma de suas referenciais obras, “A condição humana”, 

Arendt (2000) articula diversas dimensões a uma noção de dignidade humana, tais como a 

natalidade, a trajetória de vida, a mortalidade, a liberdade, a integridade física e psíquica, uma 

vida biológica satisfatória, a fruição dos artificialismos, bem como a esfera da política 

enquanto um espaço público democrático construído por palavras e ações. Arendt (2000), 

esforça-se para extrair a exata dimensão da dignidade da condição humana, sendo que, uma 

expressão central utilizada pela pensadora em sua reflexão é o de vita activa, que designaria 

três atividades humanas fundamentais, quais sejam, o labor, o trabalho e a ação.  

O labor corresponderia ao processo biológico do corpo humano, sendo a condição 

humana do labor correspondente à própria vida; já o trabalho, por sua vez, representaria uma 

atividade artificialista da existência humana, sendo que a condição humana do trabalho seria a 

sua mundanidade; por fim, temos a ação como a única atividade exercida fundamentalmente 

entre os homens, sem necessariamente a mediação das coisas ou da matéria, correspondendo à 

condição humana da pluralidade, sendo ainda a atividade política por excelência do ser 

humano (ARENDT, 2000).  
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Para Arendt (2000), é com as palavras e os atos que nós nos inserimos no mundo 

humano, podendo ser vista esta inserção, como uma confirmação e assunção do fato singular 

e original do nosso aparecimento físico, ou seja, seria como um segundo nascimento, porém 

não imposto pela necessidade, como o labor, nem tampouco pela utilidade, como o trabalho. 

No tocante, especificamente, à questão da pluralidade como uma condição básica da ação e do 

discurso, há o duplo aspecto da igualdade e da diferença.  

 

 

Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre 

si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever as 

necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser 

humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, 

os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender 

[…].  (ARENDT, 2000, p. 188) 

 

 

Assim, os aspectos da igualdade e da diferença evocados pela pensadora alemã, nos 

remeteria à ideia de política, do embate de ideias e de interesses no plano da sociedade, da 

necessidade da convivência democrática. Contudo, sobretudo no que tange à questão da 

diferença, embora reconheça-se a contundente contribuição de Arendt para o processo de 

transformação social emancipatório, percebe-se que a pensadora não tomou a perspectiva 

cultural como central, sendo que, implicitamente, sua visão poderia ser posta num patamar 

multicultural, haja vista que não estaria presente em sua reflexão uma perspectiva intercultural 

desde uma Epistemologia do Sul.   

Enfim, resumidamente, ao se levar em consideração as ideias centrais da corrente 

denominada de sociopolítica, têm-se que a dignidade não nos seria dada originalmente, 

tampouco herdada ou qualquer outra coisa neste sentido. Ao invés disso, a dignidade humana 

seria fruto de uma pugna por direitos num sentido emancipatório, posto que deveria ser 

conquistada por meio de interações e lutas sociais (HABERMAS, 2010; ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006; ARENDT, 2000). 

 

2.5.2 Para além de uma concepção sociopolítica da dignidade 

Embora se deva reconhecer as decisivas contribuições da corrente sociopolítica para o 

desenvolvimento da noção e do conceito de dignidade, tanto em termos teóricos quanto 

práticos, é preciso pensar também em suas limitações e, por que não, em sua superação.  
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Nessa direção, na analítica do poder de Foucault, as relações de poder não se 

constituiriam em uma estrutura suplementar acima da sociedade, da qual seria possível se 

libertar; mas sim, algo que se enraizaria profundamente no nexo social, ou dito de outra 

maneira, nas próprias relações sociais (FOUCAULT, 1995). Nesta linha, para o pensador 

francês, “uma sociedade „sem relações de poder‟ só pode ser uma abstração, e viver em 

sociedade é, de qualquer maneira, viver de modo que seja possível a alguns agirem sobre a 

ação dos outros” (FOUCAULT, 1995, p. 246).  

Dentro dessa perspectiva, Foucault (1995) afirma que ao longo de vinte anos de 

estudos, buscou trazer à tona os diferentes modos do ser humano tornar-se sujeito, dando 

destaque sempre às relações de poder, ou ainda, aos poderes e aos contra-poderes 

(FOUCAULT, 1988), de modo que a “recusa a ser governado por outrem”, seria designada 

como uma atitude crítica (FOUCAULT, 1990). Assim, ao se considerar a defesa de Foucault a 

uma atitude crítica, ou seja, como “uma vontade decisória de não ser governado” (FONSECA, 

2002, p. 267), seria possível pensar-se na dignidade no sentido de que “as recusas a ser 

governado são uma forma de expressar discursos de dignidade, ou melhor, que às recusas a 

ser governado estão subjacentes discursos de dignidade” (LOUBACK, 2012, p. 11).   

Para Agamben (2007, p. 12), “a morte impediu que Foucault desenvolvesse todas as 

implicações do conceito de biopolítica”. Ainda seguindo a trilha de Agamben, deve-se 

reconhecer que uma das orientações mais marcantes do trabalho de Foucault, é o abandono da 

abordagem tradicional do problema do poder baseada em modelos jurídico-institucionais, 

rumo a uma visão biopolítica do poder, isto é, os modos concretos com que o poder atua sobre 

os corpos dos indivíduos (AGAMBEN, 2007). No entanto,  

 

 

o ponto em que estes dois aspectos do poder convergem permaneceu, 

todavia, singularmente à sombra na pesquisa de Foucault, tanto que se pôde 

afirmar que ele teria constantemente se recusado a elaborar uma teoria 

unitária do poder. (AGAMBEN, 2007, p. 13) 

 

 

Numa outra direção, porém complementar à crítica de Agamben a Foucault, o 

pensador italiano aponta sua atenção para Hannah Arendt, mais especificamente à obra “A 

condição humana”, de modo que estranha que a autora alemã não tenha estabelecido nenhuma 

conexão com a perspectiva biopolítica, segundo a sua visão, totalmente ausente nas 

“penetrantes análises que precedentemente havia dedicado ao poder totalitário” (AGAMBEN, 
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2007, p. 12). A alegada complementaridade com Foucault se daria, neste caso, devido o 

mesmo jamais ter “deslocado a sua investigação para as áreas por excelência da biopolítica 

moderna: o campo de concentração e a estrutura dos grandes estados totalitários do 

Novecentos” (IDEM). Na visão de Agamben, o campo de concentração seria o local, por 

excelência, da bio(tanato)política (IBDEM).  

A partir dessas lacunas identificadas por Agamben, a sua grande preocupação voltar-

se-ia, em algum momento, a este “oculto ponto de intersecção entre o modelo jurídico-

institucional e o modelo biopolítico do poder” (AGAMBEN, 2007, p. 14), de modo que, 

sumariamente falando, poder-se-ia dizer “que a produção de um corpo biopolítico seja a 

contribuição original do poder soberano” (IDEM). É nesta direção que Agamben (2007) 

trouxe à discussão a figura do homo sacer
21

, pessoa insacrificável, porém matável, que uma 

vez entregue ao (a)bando(no) devido ao exercício de uma tanatopolítica, teria sua vida 

reduzida a uma mera existência biológica, uma vez mesmo que o poder soberano seria capaz 

de decidir sobre o direito ou não de viver, ou seja, de decidir sobre qual vida merece ser 

vivida (IDEM). Diante desta visão bio(tanato)política trazida por Agamben (2007), caberia-

nos indagar: onde estaria ou o que seria a dignidade a partir desta perspectiva?  

Assim, ao procurarmos relacionar a dignidade com a perspectiva bio(tanato)política 

proposta por Agamben (2007), consideramos que devíamos partir do mesmo ponto que o 

autor partiu, que foi a teoria política aristotélica, na qual o homem, assim como qualquer 

outro ser vivente, seria zoé (vida nua), ou seja, uma mera existência biológica, porém, “o nexo 

entre vida nua e política é o mesmo que a definição metafísica do homem como vivente que 

possui a linguagem” (AGAMBEN, 2007, p. 15). Em outras palavras, seria pela capacidade de 

exercer a linguagem que o ser humano desenvolve a sua existência política, ou seja, seria por 

meio da linguagem que o homem se torna capaz de ultrapassar a condição de zoé para 

politikòn zôon (animal político), o que possibilitaria, por sua vez, uma vida política (bíos 

políticos). Na visão de Agamben (2007, p. 16), “a „politização‟ na vida nua é a tarefa 

metafísica por excelência, na qual se decide da humanidade do vivente homem […]”. Para 

Aristóteles, então, “o homem era um animal vivente e, além disso, capaz de existência 

política” (AGAMBEN, 2007, p. 15).  

Nesse sentido, se se assume a visão aristotélica da possibilidade de “existência política 

do homem”, caberia refletir com que finalidade o homem ingressaria na pólis. Enfim, qual 

seria a sua motivação para sair da zoé rumo a uma bíos políticos? A partir do “além disso” da 
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 O homo sacer é “uma obscura figura do direito romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no 

ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão” (AGAMBEN, 2007, p. 16).  
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asserção aristotélica, se indicaria, um qualificador da vida humana, potencialmente exercida 

para além da mera existência biológica. Nesta direção, o exercício político do homem, ou dá 

na mesma, o seu ingresso na pólis, dar-se-ia, segundo a visão aristotélica, em razão do “viver 

bem, como fim último da existência política do homem” (AGAMBEN, 2007). Na mesma 

linha, para Foucault (1988), por muito tempo o homem permaneceu como um animal vivente, 

mas, para além disso, também capaz de uma existência política, conforme a proposição 

aristotélica, de modo que, concernente à experiência do homem moderno, seria pela política 

que se colocaria em questão a sua própria vida de ser vivente. Nesta direção, ao relacionar-se 

a passagem da vida natural para uma vida qualificada, ou seja, a passagem de zoé para bíos 

políticos, pareceu-nos que o elemento qualificador da experiência humana, isto é, o próprio 

exercício de sua existência política, por assim dizer, seria o cerne da dignidade do homem, ou 

melhor, a expressão última da humanidade do homem.  

De acordo com Agamben (2007), a tese foucaultiana deveria ser integrada ou mesmo 

corrigida, no sentido de que 

 

 

aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da zoé na 

pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como tal 

venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões do poder 

estatal; decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo 

qual a exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço da vida nua, 

situado originariamente a margem do ordenamento, vem progressivamente a 

coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, 

bíos e zoé, direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção. 

(AGAMBEN, 2007, p. 16) 

 

 

Segundo a visão de Azevedo (2013), a busca de Agamben em elucidar o campo de 

extermínio como paradigma do poder soberano na contemporaneidade, fez com que o 

pensador italiano percebesse que essa horrenda experiência produzia uma zona de 

indiscernibilidade entre o homem e o não-homem, tal qual se percebia na experiência do 

homo sacer. Ou seja, chegava-se num “ponto em que, apesar de manter a aparência de 

homem, o homem deixa de ser humano” (AGAMBEN, 2008, p. 62). Nesta direção,  

 

 

o deixar de ser humano expressa em Agamben a destituição de si daquela 

forma jurídica que os indivíduos assumem propriamente no período 

moderno. A forma da humanidade, a condição jurídica da dignidade que os 



96 

homens assumem na era moderna, é aqui posta em questão e sua destituição 

é levada às últimas consequências. (AZEVEDO, 2013, p. 78) 

 

 

Assim, a partir da assertiva acima exposta, poderíamos depreender que a dignidade, 

para Agamben (2008), possui uma relação direta com a própria condição humana do homem, 

a condição do homem ser humano, ou ainda, de não deixar de ser humano, de não ver privado 

de si a forma da humanidade. Ao mesmo tempo, ao debruçar-se sobre as experiências do 

campo de concentração, locais nos quais o homem torna-se um não-homem, Agamben (2008) 

compreendeu, decisivamente, que o campo de extermínio seria o paradigma contemporâneo 

do poder, manifesto como biopoder, ou melhor, como bio(tanato)poder. Esta visão a partir das 

pretéritas e atuais experiências limiares da vida biológica e da própria humanidade, causou-

nos, se confesse, uma aflição opressora e triste quanto ao distanciamento da possibilidade do 

bem viver aristotélico.  

Diante de tanto horror, num certo sentido, pareceu-nos que não havia saída para o 

sujeito e para o cidadão em Agamben (2008; 2002), o que, de alguma maneira, também seria 

verdadeiro em Foucault (2009; 1988). Tal observação de nossa parte, apoia-se na visão de 

Santos (2010c) em relação à radicalidade da abordagem de Foucault, na qual, “não há tensão 

entre cidadania e subjectividade porque a cidadania, na medida em que consistiu na 

institucionalização das disciplinas, criou a subjectividade à sua imagem e semelhança” 

(SANTOS, 2010c, p. 246).  

A discordância de Santos (2010c) em relação à abordagem foucaultiana do poder, 

embora na maior parte do tempo mantenha-se em linha com o pensador francês, é que, 

segundo suas próprias palavras, “o processo histórico da cidadania e o processo histórico da 

subjectividade são autónomos ainda que, como tenho vindo a defender, intimamente 

relacionados” (SANTOS, 2010c, p. 247). Para o sociólogo português, a tendência da 

abordagem foucaultiana para utilizar o conceito-chave do poder disciplinar, desconsiderando, 

de certa maneira, a heterogeneidade das formas de poder, conduziria a uma concepção de 

opressão a partir da qual não seria possível pensar em emancipação (SANTOS, 2010c).  

No entanto, tentando-se tomar a questão da dignidade por uma perspectiva 

descolonial, se poderia vislumbrar uma abertura contra os mecanismos de controle/de poder 

desenvolvidos em escala industrial pela modernidade. Neste sentido, Mignolo (2013; 2006; 

2002) pode ser considerado um dos pensadores expoentes desta corrente de pensamento, pois 

para este autor, por exemplo, a modernidade não seria um período histórico, mas uma 
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autonarração dos atores e instituições que desde o movimento renascentista, conceberam-se a 

si mesmos como o centro do mundo (MIGNOLO, 2013). Assim, diante de uma perspectiva 

anti-imperialista, caberia refletir e denunciar a colonização dos “direitos humanos”
22

 por uma 

racionalidade moderna. Nesta direção, tomando-se a Declaração dos Direitos Humanos e 

Civis como exemplo, diz o autor que trata-se de um período e de uma ocasião em que  

 

 

coincide com o momento crucial em que a França e a Inglaterra tomam a 

liderança imperial e se expandem pela Ásia e a África, além de controlarem 

econômica e epistemicamente a “América Latina”. Enfim, a “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” foi estatuída e instituída pelos estados 

europeus fortes, liderados pelos Estados Unidos, para resolver problemas 

que os europeus e os Estados Unidos tinham criado: o genocídio nazista, 

genocídios stalinistas e duas bombas atômicas, uma em Nagasaki e outra em 

Hiroshima. Argumentei em outros lugares que a questão dos “direitos” foi 

um instrumento encontrado para legitimar a expansão imperial desde o seu 

mero começo, no século XVI. (MIGNOLO, 2013, IDH on-line) 

 

 

Ainda seguindo o pensamento de Mignolo (2013), a descolonização dos direitos 

humanos – poder-se-ia também se ler, da dignidade – passaria por uma descolonização dos 

conceitos de humanidade e de humanos. Nesta direção, segundo o autor argentino, 

deveríamos começar tal intento por abandonar a ideia universal de humanidade imposta pelo 

Ocidente branco, heterossexual e cristão, desconstruindo-a, para reconstruí-la a partir da 

diversidade humana, do mundo e dos conhecimentos (MIGNOLO, 2013). E um caminho para 

isto, conforme Mignolo (2013), seria a descolonização do conhecimento e da cultura, pois 

segundo o autor, “não há nenhuma obrigação de manter princípios e conceitos ocidentais 

incólumes” (MIGNOLO, 2013, IHU on-line). De alguma maneira, o que Mignolo está a tentar 

a dizer, é que se faz necessário respeitar as diferenças de concepções de direitos humanos 

existentes no mundo, ao invés de se tomar a visão moderna e ocidental do mundo como 

universal, da mesma forma que para Santos e Nunes (2005, p. 25), deve-se respeitar a 

“diferença de concepções alternativas de dignidade humana”.   

Assim, seguindo a trilha assentada pela busca da dignidade a partir de uma ecologia de 

saberes, Medeiros (2013), por exemplo, procurou trazer à tona o entendimento de 
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 Permitimo-nos tomar o termo “direitos humanos” não como um sinônimo de dignidade, mas como um 

equivalente. Tal expediente mostrou-se necessário por não termos conseguido acessar a definição do conceito 

de dignidade em Mignolo. Portanto, nesta parte do texto, quando nos referirmos a “direitos humanos”, poder-

se-ia também pensar em dignidade, pois acredita-se que o raciocínio do autor, para este fenômeno, poderia 

ser o mesmo que o dirigido ao plano dos direitos.  



98 

emancipação e dignidade como um único significado, contrapondo-se, de certa forma, a uma 

perspectiva emancipatória universalizante, portanto, dando um passo além dentro do campo 

ao propor uma visão que traz em seu cerne os princípios da igualdade e da diferença. 

Entretanto, mesmo reconhecendo a relevância que Medeiros (2013) dá à questão do 

reconhecimento da diferença em sua concepção de dignidade e emancipação como um único 

significado, o que por si só já é um avanço teórico-conceitual considerável, temos a impressão 

de que a autora o faz numa perspectiva multicultural, e como já se pontuou, há uma diferença 

conceitual entre multiculturalidade e interculturalidade (ver SANTOS, 2010; SANTOS; 

MENESES; NUNES, 2005). Em outras palavras, conforme Medeiros (2013), seja a dignidade 

humana ou a concepção de direitos humanos, temos a necessidade de considerar esta questão 

a partir da perspectiva das diferentes culturas nos seus diferentes espaços, de modo que se 

possa demonstrar a necessidade de se realizar transformações sociopolíticas nos diversos 

espaços estruturais constituintes da realidade social. Como se pode ver, tal concepção de 

dignidade traz em seu cerne a ideia de emancipação ou de transformação social, de tal forma 

que os dois conceitos fundem-se num só.  

Mas ao se fazer menção ao princípio da diferença, bem como da perspectiva de uma 

ecologia dos saberes, tem-se aí um pendor do conceito no campo da pós-modernidade, mesmo 

sendo o conceito de “emancipação” uma ideia central na teoria crítica, ou seja, uma escola de 

pensamento influente dentro do campo da modernidade. Sendo assim, cabe uma indagação de 

base: o que se entende por emancipação? Ou ainda, de qual emancipação se está a falar?  

Dentro do pensamento historicista de uma “modernidade triunfante” e subordinadora 

dos atores sociais ao Estado, entendido este último como agente de transformação histórica, 

temos na ideia de práxis um elemento central (TOURAINE, 1994). Nesta direção, segundo 

Touraine (1994, p. 87), “é no pensamento de Marx que a filosofia da história vive com maior 

dramaticidade a contradição entre sua força libertadora e a submissão do sujeito à História”.  

Conforme a interpretação de Touraine acerca do pensamento de Marx, tal concepção 

mostra-se profundamente moderna, o que implicaria numa série de postulados 

correspondentes e que não dariam conta, necessariamente, da complexidade da realidade 

social contemporânea. Na mesma linha, seguindo com o sociólogo francês em sua crítica da 

modernidade, tem-se que a visão marxista clássica deve ser considerada como própria da 

modernidade em seu mais alto grau, posto que define a sociedade como um produto histórico 

da atividade humana, ao invés de assumí-la como um sistema organizado ao redor de valores 

culturais (TOURAINE, 1994).  
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De acordo com Touraine (1994, p. 90), “Marx não defende os “direitos do homem”, o 

sujeito moral; o que ele opõe às constituições alienantes da ordem social é a necessidade 

humana”. Nesta direção, o processo emancipatório de transformação social da humanidade 

dar-se-ia contra o estado de necessidade, rumo ao reino da liberdade, sendo que, o agente 

histórico deste processo seria o proletariado, por meio mesmo do atingimento de uma 

consciência de classe, ou seja, “a identificação de seus interesses com a necessidade histórica” 

(TOURAINE, 1994, p. 91). Dentro desta perspectiva, haveria de existir, então, uma elite do 

proletariado, uma “classe política” que arrogaria a si o monopólio da transformação da ação 

do proletariado, bem como das nações oprimidas (TOURAINE, 1994).   

A teoria crítica, ao apoiar-se nas ideias centrais de práxis e emancipação, advindas da 

fonte marxista, posiciona-se no campo de uma sociologia da mudança, ou mais precisamente, 

dentro de um paradigma humanista radical (MORGAN, 2007). De fato, a teoria crítica, 

enquanto um avanço no projeto iluminista, longe de ser meramente descritiva, pretende-se 

prescritiva, e mais, propiciadora de um meio de apreender a realidade como uma fonte na 

orientação para a emancipação da humanidade, tendo como contraponto o sistema de 

dominação vigente.  

O que se busca na teoria crítica é a instauração de uma razão substantiva no lugar de 

uma razão instrumental, reconhecendo que esta última é onipresente no pensamento ocidental, 

bem como a responsável pelo próprio fim da razão (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

Nesta perspectiva, o esclarecimento seria a única saída para o ser humano da sua menoridade, 

da qual ele seria o próprio responsável, sendo que a menoridade seria compreendida como “a 

incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de outrem. Revela-se como a 

incapacidade de se conservar a si mesmo” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 72). Se 

assim for, poderíamos aventar a possibilidade de que se o homem não é capaz de conservar a 

si mesmo, tampouco o será de lutar para conquistar a sua emancipação e a sua dignidade 

(MEDEIROS, 2013).  

Entretanto, numa perspectiva emancipatória, têm-se que, na condição de sujeito, o ser 

humano deve ser capaz de transformar a si mesmo (ADORNO; HORKHEIMER, 2006), e 

assim sendo, pode-se perceber que no olhar dos pensadores frankfurtianos, o ser humano 

almeja a mudança social e, portanto, a emancipação, sendo que esta só poderá acontecer no 

momento em que a sociedade emancipar-se da coisificação e do fetichismo (MEDEIROS, 

2013). Na visão de Medeiros (2013), o processo de alienação frustaria as possibilidades de 

emancipação do sujeito, bem como do mesmo reconhecer-se como um ser digno. Assim, 

dentro de uma perspectiva crítica, as respostas desalienantes e emancipatórias deveriam 
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passar, inevitavelmente, por um “método” prescritivo que implicaria num processo de 

denúncia, de definição de agentes de mudança e do estabelecimento de novas rotinas que 

levassem à mudança (prescrição) (GOUVÊA, 2012).  

No entanto, como uma crítica contundente a uma prescrição universalizante vinda 

“desde cima”, poder-se-ia considerar que tal concepção conduziria à sujeição totalitária ou 

burocrática dos atores sociais ao poder absoluto de uma elite política que se arrogaria 

legitimidade a partir de um pretenso conhecimento das leis da história (TOURAINE, 1994). 

Assim, paradoxalmente, no mesmo sentido de uma “decomposição/declínio da modernidade” 

– de seus pressupostos e fundamentos meta-teóricos –, segundo os críticos pós-modernos, ou 

de uma “desilusão com a modernidade”, no caso dos teóricos críticos (ALVESSON; DEETZ, 

1998), certo seria considerar que “a força libertadora da modernidade enfraquece à medida em 

que ela mesma triunfa” (TOURAINE, 1994, p. 99).  

Nessa direção, faz-se importante uma discussão sobre os principais pontos divergentes 

e convergentes entre a postura da teoria crítica e a pós-moderna. Esta reflexão mostra-se 

fundamental, pois é dentro do espectro da pós-modernidade que se encontra nossa visão de 

dignidade emancipatória. Segundo Vieira e Caldas (2007), críticos e pós-modernos teriam em 

comum praticamente apenas o seu posicionamento contrário ao mainstream que os precedeu, 

isto é, o positivismo lógico.  

Ao refletirem sobre as diferenças e semelhanças significativas entre a teoria crítica e o 

pós-modernismo, no que chamam de “abrir as tensões e prover unidades temporárias”, 

Alvesson e Deetz (1998) colocam as duas meta-teorias de práticas representacionais dentro do 

campo do dissenso, também compreendido como o campo da sociologia da mudança ou do 

conflito. Evidentemente que esta identificação trouxe fortes reações por parte do teóricos 

críticos, uma vez que “a crítica aos fundamentos e aos ideais utópicos tem sido entendida por 

alguns como representando posições claramente apolítica, socialmente irrelevante, ou mesmo 

neoconservadora” (ALVESSON; DEETZ, 1998, p. 230). Em outros termos, para os teóricos 

críticos, os pós-modernos deixaram de lado a luta pela emancipação da humanidade.  

Por sua vez, o movimento pós-moderno é concebido, fundamentalmente, no sentido de 

dar voz e legitimidade às formas de conhecimento tácito e não representadas que a 

epistemologia moderna oculta no processo de criação do conhecimento, sendo que tal 

afirmação é tida como a real proposta e valor da crítica pós-moderna aos pressupostos e 

fundamentos da modernidade (CHIA, 2003). Ainda segundo Chia (2003), a racionalidade 

moderna minimizaria o fluxo dos fenômenos e a experiência vivida mais dissipada, 

interpretando-a como uma forma de manipulação e controle. O mundo social seria, segundo a 
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concepção moderna, o resultado do progresso inexorável, de leis imutáveis e de princípios 

universais.  

Assim, a diferença fundamental entre os teóricos críticos e os pós-modernos, se assim 

pode-se dizer, consistiria na tentativa dos primeiros em “resgatar” os pressupostos originais da 

modernidade que fora desvirtuada; já os pós-modernos enfatizariam “a extremidade crítica do 

pós-modernismo, vendo-o como parte de uma tradição crítica mais ampla que desafia o status 

quo e dá suporte a vozes silenciadas ou marginalizadas” (ALVESSON; DEETZ, 1998, p. 

229). Na esteira desta discussão, ter-se-ia ainda a tensão das dimensões “local/emergente – 

elite/a priori”, questão esta que será usada “principalmente para chamar atenção para uma 

diferença central entre as posições pós-modernas e da teoria crítica [...]” (ALVESSON; 

DEETZ, 1998, p. 235).  

Assim, ao retomar-se a questão de uma possível concepção sociopolítica da dignidade, 

embora se reconheça seu avanço civilizatório na luta por liberdade e igualdade, temos que, de 

acordo com a nossa perspectiva, o mais correto seria um abandono desta concepção, uma vez 

que a mesma se baseia numa postura universalizante.  

Por outro lado, também numa perspectiva emancipatória, mas não no espectro da 

teoria crítica oriunda da modernidade, poder-se-ia encontrar a crítica de Boaventura de Sousa 

Santos ao paradigma dominante, que ao reconhecer e defender a importância e a efetividade 

dos direitos humanos e da dignidade humana, o faz a partir de um entendimento de que tais 

temas devem ser abordados a partir de uma perspectiva que considere as diferentes culturas 

em seus diferentes espaços, visão esta que é compartilhada por Mignolo (2013). Subjacente a 

esta perspectiva, estaria uma compreensão de mundo escudada numa concepção contra-

hegemônica, fundada, por sua vez, numa ecologia dos saberes (SANTOS, 2011; SANTOS, 

2010b; SANTOS, 2007).  Segundo Nunes (2006), BSS acredita na transformação social como 

um meio para a construção de uma nova realidade, de um possível mundo melhor, sendo que 

ao perseguir tal intento, o pensador o faz a partir de um reconhecimento não hierarquizado 

dos diversos saberes e dos direitos das coletividades.  

Além disso, uma nova concepção de emancipação, necessitaria de um novo senso 

comum político ancorado em valores ou princípios como solidariedade, comunidade e 

autonomia, que seriam, por sua vez, as bases de uma nova cidadania, ou ainda, de uma cultura 

democrática de alta intensidade (SANTOS 2010c; SANTOS, 2007). Nesta linha, esta nova 

cidadania dar-se-ia somente por meio de uma radicalização do processo democrático, 

substituindo-se relações de poder verticais por relações de autoridade partilhada, que para 

serem concretizadas necessitariam ser respaldadas pelo princípio do reconhecimento da 



102 

diferença (SANTOS, 2010b; SANTOS, 2007; SANTOS, 2006). As implicações desta visão 

são várias, mas destaque-se que, fundamentalmente, o que se tem é uma crítica contundente 

contra uma concepção que tende a tratar diferentes coletividades a partir de um viés 

universalista,  primordialmente desde um pensamento ocidental (SANTOS, 2011).  

Nessa direção, dever-se-ia partir da ideia de que as culturas comportam visões diversas 

acerca da dignidade humana, haja vista que existe um fenômeno de incompletude cultural, e 

que, portanto, se faz necessário superar o debate sobre o universalismo, e mais precisamente a 

pretensão universalista ocidental (MIGNOLO, 2013; SANTOS; NUNES, 2010e).  

Segundo a visão de Medeiros (2013), BSS concebe a emancipação e a dignidade 

humana sob a perspectiva das ecologias, dos reconhecimentos dos saberes e dos direitos. A 

autora entende ainda, que a dignidade enquanto fundamento do direito a ser conquistado, não 

se deve dar somente apenas por uma luta pela igualdade, mas, sobretudo, pelo 

reconhecimento das diferenças, o que traria a necessidade de se pensar os direitos humanos 

numa perspectiva multicultural. Contudo, entendemos que haja uma perspectiva mais 

avançada, ou seja, para além de uma visão multicultural, qual seja, uma visão baseada na ideia 

de interculturalidade. Neste tocante, aliás, a autora admite que BSS, em sua obra “A crítica da 

razão indolente: contra o desperdício da experiência”, já defendia “a necessidade de se 

estabelecer um diálogo intercultural sobre a dignidade humana e que, a partir dela, se tenha 

uma compreensão mestiça dos direitos humanos” (MEDEIROS, 2013, p. 28).  

Assim sendo, cabe uma indagação: existiria uma abordagem intercultural da 

dignidade? Ou seja, haveria uma abordagem para além de uma visão multiculturalista? 

Acredita-se que a resposta seja sim, e nesta direção, parece-nos acertado dizer, que o que se 

entende por dignidade é o mesmo que um processo de emancipação que se constrói a partir do 

respeito aos princípios da igualdade e da diferença, bem como dos diferentes saberes e 

direitos projetados nos diversos espaços estruturais, por meio do reconhecimento recíproco e 

da disponibilidade para enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um dado 

espaço cultural, tendo por base relações consubstanciadas numa ecologia de saberes. 

 

2.5.3 A dignidade nas organizações: para um olhar além do moderno 

Para Hodson (2001), a questão do trabalho poderia ser considerada como essencial à 

dignidade. Nesta direção, uma das dimensões da dignidade nas organizações, é aquela que 

está ligada à dimensão do trabalho, em suas várias facetas.  
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Vários estudos foram empreendidos tendo por foco a dignidade no trabalho, sendo 

uma das frentes de pesquisa, aquela que considera a dignidade no trabalho como uma questão 

de direito (ver COGO, 2006; BRODIE, 2004; BEITNER, 1984). 

Outra linha de estudos direcionou esforços para compreender as relações entre a 

estrutura formal do trabalho e a dignidade, tendo sido estudado temas como processos de 

desligamento e downsizing (GREENSPAN, 2002; BARBEE, 2001; BAYER, 2000); design 

do trabalho e dignidade (BUCHANAN, 2001); experiências positivas e significativas 

relacionadas com organizações de trabalho participativas (HODSON, 1996); segurança no 

trabalho e salários para uma vida digna (RAYMAN; REYNOLDS, 2002); sentido no trabalho 

(HODSON; ROSCIGNO, 2004); relações entre gestores e empregados (SAYER, 2007); 

gênero e dignidade no trabalho (CROWLEY, 2013).  

Outros estudos percorreram a trilha voltada às demandas de mercado, competição, 

produtividade e dignidade, sendo que dentro desta linha poder-se-iam destacar Shahinpoor e 

Matt (2007), que defendem a importância da discordância, a partir de empregados dissidentes, 

como um elemento contributivo relevante às organizações, de modo que em tais ambientes de 

trabalho, ter-se-ia empregados que se sentiriam respeitados em sua dignidade, tornando-se 

mais produtivos e leais; Morkhiber (2001), que ao analisar a possível integração entre 

desenvolvimento econômico e direitos humanos, procurou uma organização do trabalho 

pautada pelo equilíbrio entre o respeito dos direitos humanos e o desempenho, trazendo a 

perspectiva de uma organização humanizada, competitiva e bem sucedida; e Auerbach (1988), 

que ao tratar da questão da competitividade, o faz como uma oportunidade para que os 

trabalhadores sejam tratados de forma mais digna, uma vez mesmo que o alcance de um alto 

desempenho dependeria, cada vez mais, de empregados bem preparados e produtivos.  

Ainda no tocante à dignidade no âmbito do trabalho, têm-se os estudos que tomam 

como foco a relação entre dignidade e o conteúdo do trabalho em si. Dentro desta perspectiva, 

poderíamos destacar os estudos de Lawless e Moss (2007) e de Chiappetta-Swanson (2005), 

que ao focalizarem os profissionais de enfermagem, procuraram discutir a dignidade a partir 

da relação deste profissional da saúde com o conteúdo do trabalho, seja a partir de aspectos 

particulares da dignidade no trabalho de um grupo de enfermeiras que realizam terminação 

genética, preocupando-se com as vicissitudes do trabalho desse grupo (CHIAPPETTA-

SWANSON, 2005); ou ainda a dignidade do enfermeiro como um valor na vida do trabalho 

desse profissional, para quem o bem-estar do paciente seria um valor central no exercício da 

profissão (LAWLESS; MOSS, 2007). Ainda nesta linha de estudos, aparecem Santos e Silva 

(2009), que ao empreenderem pesquisa qualitativa junto a garis e catadores, na cidade de 
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Fortaleza (CE), apontaram que a vida dos sujeitos da pesquisa, em geral, poderia ser 

caracterizada como que marcada pelo não reconhecimento social, bem como sentida como 

sofrida, humilhante, vergonhosa e socialmente desqualificada; e Stacy (2005), que ao realizar 

uma pesquisa envolvendo cuidadores domiciliares, afirmou que a autonomia prática e a 

construção de habilidades, por serem consideradas pelos sujeitos como “recompensas 

individuais”, o que lhes permitiria algum senso de domínio sobre o seu trabalho, poderiam ser 

considerados como fatores centrais de dignidade no trabalho.  

Outra frente de pesquisa, tem a ver com a falta de respeito à dignidade no trabalho. 

Nesta linha têm-se o trabalho de McMullen (2011), envolvendo bullying e o assédio, assim 

como o adoecimento causado pelo estresse excessivo no trabalho; de Sayer (2007), a partir do 

assédio e bullying como parte de um conjunto mais amplo de situações que contribuiriam para 

corroer a dignidade no trabalho; de Heloani (2004), que tomou o assédio moral como uma 

forma de desrespeito à dignidade; e Campos e Alverga (2001), que deram atenção à 

exploração do trabalho infantil como uma realidade da falta de respeito à dignidade.  

Apesar da dignidade no âmbito do trabalho ter se apresentado como uma frente de 

pesquisa proveitosa no que diz respeito à dignidade nas organizações, se deveria reconhecer 

também alguma limitação, haja vista que a dignidade tem sido estudada considerando o 

trabalhador como isolado das relações entre organizações e os demais segmentos sociais 

(TEIXEIRA et al., 2014).  

Nessa direção, embora o termo dignidade organizacional tenha sido inicialmente 

proposto por Margolis (1997), segundo Teixeira et al. (2014), o trabalhador continuou 

mantido isolado na relação com a organização. Posteriormente, Teixeira (2008), ao procurar 

avançar sobre o conceito, apoiada pela perspectiva habermasiana da teoria comunicativa,  

pensou na construção de um agir organizacional pautado pela confiança e pela reciprocidade, 

de modo que a ação comunicativa seria o pressuposto para o entendimento de uma 

organização digna, ou seja, atribuiu ao conceito de dignidade organizacional uma visão 

baseada em stakeholders. Nesta linha, alguns estudos têm sido desenvolvidos a partir da 

análise de práticas de dignidade na relação entre empresas e diferentes stakeholders, como por 

exemplo as práticas de dignidade organizacional percebidas por trabalhadores na relação entre 

organizações e stakeholders (TEIXEIRA et al., 2014); as facetas do constructo dignidade 

organizacional (TEIXEIRA, 2014a); a dignidade de docentes em universidades (MEDEIROS, 

2013); a dignidade no trabalho como processo de vir a ser (ADLER, 2013); práticas de 

dignidade de empresas de call center e clientes (LOUBACK, 2012); práticas de dignidade e 

comunidade (ARAÚJO, 2011); práticas de dignidade organizacional percebidas por 
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funcionários de uma instituição financeira (SANTANA, 2011). Excetuando-se o trabalho de 

Louback (2012), que apoia a sua visão de dignidade em Foucault, e o de Medeiros (2013), que 

se sustenta na perspectiva das ecologias de Boaventura de Sousa Santos, poder-se-ia dizer que 

todos os outros estudos suportados pela visão baseada em stakeholders, se inserem no campo 

da modernidade.  

A abordagem sociológica proposta por Boaventura de Sousa Santos, reconheça-se, 

possui um caráter mais voltado a análises de grandes conjuntos sociais (nível macrossocial), 

porém, a presente pesquisa deu-se dentro de meios-intermediários (nível mesossocial), no 

caso em empresas da esfera privada ou não pública. Dentro do nível de análise sociológica, 

tais organizações podem ser consideradas como pertencentes a uma configuração de meio-

intermediário, ou seja, um nível de análise que não se confundiria com conjuntos 

macrossociais, e tampouco, com a esfera microssocial (SÉVIGNY, 2001).  

Para Santos (2009), uma organização pode ser entendida como um espaço produtivo 

em que ocorrem práticas sociais e de saberes, sendo os mesmos dirigidos à produção, 

tecnologia, formação profissional, bem como à cultura empresarial. Para Medeiros (2013, p. 

40), BSS “apresenta alternativas para que se compreenda que é possível pensar uma nova 

realidade nas organizações”.   

Sendo assim, de um ponto de vista sociológico, qual seria a relevância de se tomar a 

organização como objeto privilegiado de análise da realidade social? Para Manzini-Covre 

(2003), trata-se de desvelar alguns aspectos subjetivos/objetivos de um processo social-

organizacional em foco, tendo como nível analítico a esfera mesossocial, num meio-

intermediário específico. Nesta direção, um caminho possível para compreender certas facetas 

da realidade social, é a apreensão de fatos objetivos e subjetivos dentro de organismos sociais, 

aqui denominados organizações, pois, como diz Manzini-Covre (2003 p.78-79), “é dentro 

destes organismos vivos que boa parte da vida social e individual decorre”. 

Quanto à relevância de se considerar o papel da subjetividade na construção da 

realidade social, podemos nos apoiar novamente em Manzini-Covre (2003, p. 79), quando 

aponta que é possível repor o sujeito na cena da história, compreendendo que “os homens 

também fazem a história”, isto é, que o decurso e o devir históricos não são construídos 

somente por estruturas desumanizantes e, principalmente, desumanizadas. 

No caso da pesquisa em tela, seguindo a trilha de BSS, trata-se de exercer uma postura 

utópico-realista de pensar uma nova realidade nas organizações, a partir mesmo da busca do 

respeito aos diferentes saberes e a sua não hierarquização, enfim, de exercitar uma reflexão 
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acerca da possibilidade da dignidade nas/das organizações, a partir de uma perspectiva de 

dignidade à luz do pensamento de BSS.  

No item anterior, aliás, chegou-se a uma concepção do que seria a dignidade a partir 

de BSS. Nesta direção, ao se considerar que estamos num mundo globalizado, e que existe 

uma intensa movimentação de capital, de tecnologias, de mercadorias, de 

trabalhadores/empregados entre as organizações, além da migração entre cidadãos de 

diferentes países, a concepção de dignidade nas organizações precisaria contemplar, além do 

respeito aos diferentes saberes (os saberes técnicos, o saber fazer, os diferentes saberes 

culturais etc.), a ideia de interculturalidade.  

Dentro dessa perspectiva, poder-se-ia dizer que haveria dignidade nas organizações, 

quando nas mesmas as relações fossem consubstanciadas numa ecologia dos saberes, e que se 

buscasse transformar as relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada, o 

que ensejaria o respeito aos princípios da igualdade e da diferença, bem como dos diferentes 

saberes, além do reconhecimento recíproco e da disponibilidade para enriquecimento mútuo 

entre várias culturas que partilham um dado espaço cultural.  
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3. POSICIONAMENTO EPISTÊMICO E O DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

DA PESQUISA 

Nesta parte da tese, buscou-se apresentar sobre o posicionamento epistemológico 

orientador do presente estudo, qual seja, a abordagem pós-colonial em sua perspectiva 

descolonial. A seguir, procurou-se descrever o delineamento metodológico da pesquisa, como 

forma de apresentar o percurso trilhado na mesma.  

 

3.1 Posicionamento epistêmico  

Boaventura de Sousa Santos não é um intelectual facilmente rotulável, e nem é esta a 

intenção aqui. No entanto, a partir de seu percurso intelectual, seria possível situá-lo no 

campo da pós-modernidade crítica, sendo que em determinado momento de sua carreira, 

passou a uma abordagem pós-colonial, posteriormente radicalizado pelo “giro decolonial”.  

Devido a esse posicionamento do autor, bem como pelo fato do estrangeirismo ser um 

traço cultural brasileiro marcante, que de acordo com a nossa visão, vulnerabiliza o 

estrangeiro de origem latino-americana em sua vivência no país, ocasionando violação da 

dignidade neste encontro, se faz necessário abordar as diferentes perspectivas dos estudos 

pós-coloniais, mesmo que brevemente. É dentro desta abordagem epistêmica que se situa a 

presente pesquisa, mais especificamente na perspectiva descolonial.  

 

3.1.1 A origem dos estudos pós-coloniais e seus desdobramentos 

A construção do que podemos chamar de movimento pós-colonial contou com a 

influência de uma série de pensadores, ativistas anticoloniais e da liberdade, como Cabral, 

Césaire, Fanon, Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Kaunda, Kenyatta, Lenin, Lumumba, 

Mariátegui, Mannoni, Memmi, Nkrumah, Nyerere, Senghor, entre outros (PRASAD, 2003).  

Para Ballestrin (2013) e Schwarz (2000), do termo “pós-colonialismo” ou “pós-

colonial”, depreenderiam-se dois entendimentos. O primeiro, diria respeito ao tempo histórico 

posterior aos processos de descolonização do chamado “Terceiro Mundo”; em segundo lugar, 

se referiria a um conjunto de contribuições teóricas originadas, principalmente, a partir dos 

anos 1980 nos campos dos estudos culturais e literários em universidades anglo-saxônicas, 

especificamente nos Estados Unidos e na Inglaterra.  

Schwarz (2000) aponta a publicação da obra canônica de Edward Said, 

“Orientalismo”, em 1978, como sendo amplamente aceito como o texto que marca o campo 

dos estudos pós-coloniais. No entanto, para Ballestrin (2013), a “tríade francesa”, Césaire, 

Memmi e Fanon, pela sua antecedência, simultaneidade, importância e atualidade, poderiam 
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ser apontados como elementos basilares do argumento pós-colonial. Uma possível explicação 

para essa controvérsia em relação a “quem demarcou o campo” dos estudos pós-coloniais, 

talvez deva-se, a um movimento histórico de auto-promoção do Ocidente no âmbito de uma 

geopolítica do conhecimento (MIGNOLO, 2002). De qualquer forma, concordamos com 

Ballestrin (2013, p. 92) quando sinaliza que juntamente aos martinicanos Aimé Césaire e 

Franz Fanon e ao tunisiano Albert Memmi, o palestino Edward Said contribuiu “para uma 

transformação lenta e não intencionada na própria base epistemológica das ciências sociais”.  

Segundo a visão de Prasad (2003), na teoria pós-colonial, explicita-se o compromisso 

de desenvolver uma crítica radical ao colonialismo/imperialismo, bem como ao 

neocolonialismo. Para o autor, o pós-colonialismo seria baseado na crença de que a justiça e a 

liberdade humana são indissociáveis, e que para alcançar a verdadeira liberdade e justiça, 

exige-se uma verdadeira descolonização global, tanto em termos políticos, como econômicos 

e culturais (PRASAD, 2003).  

Para Prasad (2003), o pós-colonialismo não se mostra como uma teoria estreitamente 

sistematizada e unitária, ao contrário,  

 

 

a teoria pós-colonial é um conjunto de posições teóricas e políticas 

sincréticas que empregam criativamente conceitos e perspectivas 

epistemológicas decorrentes de uma variedade de campos acadêmicos (tais 

como a antropologia, estudos afro-americanos, estudos culturais, filmes e 

estudos de mídia, história das mulheres e história da arte, a teoria da 

literatura, filosofia, ciência política, sociologia, etc), bem como a partir de 

múltiplas abordagens de investigação (por exemplo, as variantes do 

marxismo e do neo-marxismo, o feminismo, a psicanálise, o pós-

estruturalismo, a desconstrução, a teoria queer, e assim por diante). 

(PRASAD, 2003, p. 7) 
 

 

Ainda seguindo a trilha de Prasad (2003), como a construção do que podemos chamar 

de movimento pós-colonial contou com a influência de uma série de pensadores e ativistas 

anticoloniais, como citado anteriormente, o campo de estudos pós-coloniais se desenvolveu a 

partir de alguns influentes estudiosos, nomeadamente, Edward Said, Ashis Nandy, Homi 

Bhabha e Gayatri Chakravorty Spivak
23

.  

                                                             
23

 Por mais que reconheçamos a essencial leitura que Prasad (2003) tenha realizado sobre o campo dos 

estudos pós-coloniais, não poderíamos deixar de dizer que pareceu-nos que o autor dá um destaque especial 

para o desenvolvimento do campo a partir de autores anglófonos, de modo que, provavelmente não de forma 

intencional, tenha promovido uma auto-promoção do Ocidente.   
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Assim, um intelectual influente na esfera dos estudos pós-colonialistas, como já 

indicado, foi Edward Said. Seus trabalhos obtiveram projeção nos anos 1980, período no qual 

o debate pós-colonial difundiu-se no campo da crítica literária e dos estudos culturais, 

principalmente nos EUA e na Inglaterra. Segundo Ballestrin (2013, p. 92), Said procurou 

denunciar, fundamentalmente, “a funcionalidade da produção do conhecimento no exercício 

de dominação sobre o outro”. Na mesma direção, para Alcadipani e Rosa (2010, p. 373), uma 

das principais contribuições de Said, poderia ser considerada a sua crítica “a uma visão 

distorcida do Oriente criada pelo Ocidente para justificar os interesses coloniais da região, 

definindo os habitantes do mundo oriental como bárbaros”.  

Ashis Nandy, outro influente estudioso do pós-colonialismo, trouxe contribuições 

teóricas no sentido, principalmente, de compreender e explicar a psicologia do colonialismo, 

oferecendo-nos uma análise das estruturas de dominação psicológica e ideológica, bem como 

de resistência a esta dominação (PRASAD, 2003). Do ponto de vista da resistência, tratar-se-

ia, antes de tudo, de um problema de tomada de consciência, uma vez que o colonialismo e o 

neocolonialismo sobrevivem no nível da imaginação (NANDY, 1983).  

Homi Bhabha (1994) seria, segundo Prasad (2003), outro expoente dentro do campo, 

sendo que uma de suas principais contribuições foi a ideia de que o discurso colonial é 

caracterizado não por uma homogeneidade monolítica, mas pela ambivalência, fissura e 

contradições. Nesta direção, o autor propõe três conceitos centrais: o de ambivalência, 

mimetismo e hibridismo (BHABBA, 1994). 

De acordo com Prasad (2003), o trabalho de Gayatri Chakravorty Spivak emergiu 

como uma crítica chave ao (neo)imperialismo, denunciando o “colonialismo benevolente” do 

“Primeiro Mundo”, ao referir-se criticamente às reinvidicações feministas do “Primeiro 

Mundo” em relação às mulheres do “Terceiro Mundo”. Mas, além disso, Spivak tornar-se-ia 

referencial dentro do campo de estudos pós-coloniais, principalmente a partir da incitação a 

consultar os grupos e classes oprimidos e subordinados da sociedade, de modo que haveria 

uma “tentativa radical por parte de Spivak para levantar algumas questões sérias sobre o 

projeto de deixar o subalterno falar" (PRASAD, 2003, p. 24).  

Ainda no campo dos estudos pós-coloniais anglófonos, o indiano Ranajit Guha trouxe 

a proposta de uma releitura da história a partir do olhar subalterno, abrindo o subcampo 

denominado de subaltern studies, que buscaria, entre outras coisas, um deslocamento do lugar 

de enunciação do centro para as margens (periferia), a partir da introdução das vozes 

subalternas (ALCADIPANI; ROSA, 2010).  
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Numa direção similar e influenciado pelo Subaltern Studies Group – organização 

interdisciplinar surgida no Sul da Ásia e liderado por Ranajit Guha – surgiu outra organização 

similar na América Latina, o Latin American Subaltern Studies Group, cujo foco era o de 

analisar a realidade da América Latina a partir do pensamento pós-colonial (LATIN 

AMERICAN SUBALTERN STUDIES GROUP, 1993). Assim, a partir do surgimento do 

referido grupo latino-americano, no início dos anos 1990, a América Latina foi, de alguma 

maneira, inserida no debate pós-colonial (BALLESTRIN, 2013).  

No entanto, Coronil (2008) considerou que a existência de um órgão regional 

denominado “Latin American Postcolonial Studies”, apontaria para o problema de que não há 

um corpus teórico na América Latina, comumente conhecido como pós-colonial. Mais ainda, 

em função da diversidade mundial de pensamento crítico acerca do colonialismo, bem como 

de suas consequências em curso, a ausência de um corpus de estudos latino-americanos pós-

coloniais não seria apenas um problema de estudos sobre a América Latina, mas entre estudos 

pós-coloniais e estudos latino-americanos, de modo que sugeriu-se o aprofundamento do 

diálogo entre o pós-colonialismo e os estudos latino-americanos (CORONIL, 2008).  

Preocupação similar apresentou Walter Mignolo, que não satisfeito com os estudos 

subalternos “originais”, afirmou, segundo relato de Castro-Gómez e Mendieta (1998, p. 17), 

“que as teorias pós-coloniais têm seu lócus de enunciação nas heranças coloniais do império 

britânico e que é preciso, por isso, buscar uma categorização crítica do ocidentalismo que 

tenha seus lócus na América Latina”. 

Para Mignolo (1998), seria necessário denunciar o “imperialismo” dos estudos 

culturais, pós-coloniais e subalternos, que a seu ver, seriam demasiadamente eurocêntricos. 

De fato, para o autor argentino, o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos não 

deveria apoiar-se integralmente na experiência sul-asiática, particularmente indiana, uma vez 

que a própria experiência latino-americana frente à dominação colonial e a sua resistência 

estava, ela mesma, ausente do debate (BALLESTRIN, 2013).  

Assim, devido a algumas divergências teóricas, em fins dos anos 1990, surgiu o Grupo 

Modernidade/Colonialidade (M/C) como uma dissidência do Grupo Latino-Americano dos 

Estudos Subalternos. Para o movimento M/C, o pós-colonialismo apareceria como precursor 

para o desenvolvimento do argumento pós-colonial, radicalizado pelo M/C (BALLESTRIN, 

2013). De acordo com Ballestrin (2013, p. 89), a proposta do Grupo M/C “realizou um 

movimento epistemológico fundamental para a renovação crítica e utópica das ciências 

sociais na América Latina no século XXI”, tendo exercido, de fato, uma “radicalização do 

argumento pós-colonial no continente por meio da noção de giro decolonial” (IDEM). Por 
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“giro decolonial” entenda-se, basicamente, “o movimento de resistência teórico e prática, 

político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade” (BALLESTRIN, 2013, p. 

105). Segundo Ballestrin (2013, p. 92), o argumento pós-colonial, “percebeu a diferença 

colonial e intercedeu pelo colonizado. Em essência, foi e é um argumento comprometido com 

a superação das relações de colonização, colonialismo e colonialidade”. 

Quanto à genealogia do pensamento do grupo M/C, cabe destacar a influência da 

Filosofia e da Teologia da libertação, a Teoria da Dependência, bem como a Teoria do 

Sistema-Mundo (BALLESTRIN, 2013). De acordo com a visão de Escobar (2003, p. 53), a 

principal força orientadora do grupo, no entanto, seria “uma reflexão continuada sobre a 

realidade cultural e política latino-americana, incluindo o conhecimento subalternizado dos 

grupos explorados e oprimidos”.  

Numa linha de trabalho relacionada ao grupo M/C, vários estudiosos têm procurado 

denunciar o racismo-epistêmico-eurocêntrico, bem como desconstruir o movimento de auto-

promoção do Ocidente  (ver SANTOS, 2010a; 2007; CORONIL, 2008; MIGNOLO, 2002; 

2000; SANTOS; MENESES; NUNES, 2005; QUIJANO, 2000; 1991). 

Dentro do campo dos estudos organizacionais, várias pesquisas têm se orientado pelo 

abordagem pós-colonialista no últimos tempos (ver ALCADIPANI; KHAN; GANTMAN; 

NKOMO, 2012; ROSA; MEDEIROS; VALADÃO JÚNIOR, 2012; ROSA; ALVES, 2011; 

ALCADIPANI; REIS ROSA, 2011; ALCADIPANI; ROSA, 2010; IBARRA-COLADO, 

2006; CALDAS; ALCADIPANI, 2006), demostrando, de alguma maneira, a potencialidade 

desta perspectiva epistemológica para o campo. 

 

3.1.2 Em busca das epistemologias do Sul: contribuições de BSS à descolonização 

epistemológica 

Em seu objetivo de contrapor-se às posições do que denomina pós-modernidade 

celebratória, BSS empenhou esforços no desenvolvimento de uma postura pós-modernidade 

de oposição, que teria como fim último a necessidade de reinvenção da emancipação social a 

partir de um (re)buscamento das vozes marginalizadas e subalternizadas, ou seja, por meio de 

um apelo ao aprender com o Sul (SANTOS, 2010a; 2006; 2002).  

O aprender com o Sul, neste caso, possuiria a função de ampliar a diversidade 

epistemológica do mundo, o que também poderia ser chamada de epistemologias do Sul 

(SANTOS; MENESES, 2010). Ainda de acordo com Santos e Meneses (2010, p.12), trata-se 

de conceber o Sul “metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, que procuram 
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reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial 

com o mundo”.  

No entanto, esta sobreposição em relação ao Sul geográfico seria apenas parcial, haja 

vista que no interior do Norte geográfico existiriam grupos sociais oprimidos e 

marginalizados, assim como no Sul geográfico manter-se-iam pequenas elites locais 

beneficiadas pelo intento capitalista e colonial (SANTOS; MENESES, 2010). Nesta direção, 

segundo os autores, a ideia central é que  

 

 

[…] As epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções 

epistemológicas que denunciam essa supressão, valorizam os saberes que 

resistiriam com êxito e investigam as condições de um diálogo horizontal 

entre conhecimentos. A esse diálogo entre saberes chamamos ecologia dos 

saberes. (SANTOS; MENESES, 2010, p. 13) 

 

 

Grosfoguel (2012), ao buscar destacar o significado da obra de BSS, coloca-o em 

diálogo com a visão descolonial de Frantz Fanon, sendo que não seria equivocado considerar 

a sua abordagem sociológica denominada de sociologia das ausências e sociologia das 

emergências como descolonial, pois em boa medida, parte significativa de sua obra tem 

procurado uma descolonização epistêmica, desconectando-se, portanto, de uma postura 

eurocêntrica, como diria Quijano (1991).  

Conforme o estudo realizado por Ballestrin (2013), a origem dos integrantes do grupo 

M/C é variada, tanto em termos de nacionalidade quanto de formação, sendo que, em sua 

maioria, compreendem latino-americanos (peruanos, argentinos, porto-riquenhos, 

colombianos, venezuelanos etc.) das áreas das humanidades (filosofia, semiótica, linguística 

etc.), das ciências sociais (sociologia, antropologia) e das ciências sociais aplicadas (direito). 

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos é um dos integrantes do grupo. 

 

3.2 Delineamento metodológico da pesquisa 

A partir de uma preocupação metodológica atrelada ao campo de estudos pós-

coloniais, Jack e Westwood (2009) procuraram meios para uma descolonização metodológica 

dentro do campo denominado International and Cross-Cultural Management Studies (ICCM). 

Na visão destes autores, acredita-se que, em parte, a relativa escassez de pesquisas empíricas 

pós-coloniais é o resultado de uma falta de discussão sobre as dificuldades e as escolhas 

metodológicas que possam estar envolvidas, como por exemplo, a preocupação com um 
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reequilíbrio e recentramento das relações metodológicas com o pesquisado a partir de linhas 

mais dialógicas (JACK; WESTWOOD, 2009). 

Nesta parte do capítulo, procurou-se delinear as linhas gerais da cartografia simbólica. 

Em seguida, buscou-se descrever aspectos relativos aos sujeitos da pesquisa e da construção 

de dados. Finalmente, procurou-se descrever a operacionalização da cartografia simbólica.  

 

3.2.1 Cartografia simbólica: uma proposta metodológica 

Uma vez assumida a postura descolonial da abordagem sociológica de BSS, faz-se 

necessário discutir quais seriam os meios para empreender estudos empíricos por meio dessa 

perspectiva. Assim, a partir da compreensão de que todos os conceitos com que 

representamos a realidade possuem uma contextura espacial, física e simbólica, é que BSS 

nos apresentou a proposta metodológica de uma sociologia cartográfica, ou ainda, de uma 

cartografia simbólica das representações sociais (SANTOS, 2011; 1991).  

Ao realizarem uma cartografia simbólica do risco epidemiológico, Sevalho e Stotz 

(2012) asseveraram que a construção de uma cartografia simbólica pode ser considerada 

como uma metaforização espacializada da realidade social, devendo a mesma ser utilizada 

para fins de uma reflexão crítica, cuja meta seria a emancipação social.  

Santos (2011) recorre à cartografia
24

 devido à virtualidade de seus instrumentos 

analíticos, mas principalmente,“porque a cartografia é uma ciência em que o fundacionalismo 

epistemológico da ciência moderna e a sua correspondente teoria da verdade são 

particularmente inverossímeis” (SANTOS, 2011, p. 198). Basicamente, concebe-se 

metaforicamente o objeto estudado como mapa
25

 e, num segundo momento, que a metáfora 

seja tomada literalmente, posto que “os mapas são distorções reguladas da realidade, 

distorções organizadas de territórios que criam ilusões credíveis de correspondência” 

(SANTOS, 2011, p. 198).     

Segundo Sevalho e Stotz (2012, p. 904) “todas as representações levam a distorções da 

realidade que devem ser consideradas na interpretação; é a capacidade de o mapa omitir dados 

que possibilita a redução da realidade a sua essência”. Ainda seguindo com Sevalho e Stotz 

(2012, p. 904), BSS “descreve os mapas como instrumentos que têm valor de uso conformado 

                                                             
24

 Por cartografia pode-se entender como sendo um conjunto de estudos e espaços científicos, artísticos e 

técnicos, que de alguma maneira atua a partir de resultados obtidos pela observação e/ou da análise de 

documentos existentes, tendo por objetivo a elaboração de plantas, mapas, bem como de outras formas de 

expressão e utilização (SILVA, 1998). 
25

 Os mapas, uma das principais produções da ciência cartográfica, podem ser considerados como 

representações planas da realidade, ou pelo menos de parte dela, sendo que uma de suas funcionalidades é o 

de facilitar a visualização e a compreensão desta realidade, bem como para orientar as ações dos seres 

humanos (GOMES, 2004).   
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a partir de representações de escala, projeção e simbolização, que são mecanismos 

controlados de distorção da realidade”.  

Nessa direção, as características principais da cartografia simbólica seriam: 1. escala 

(pequena, média e grande) – “relação entre a distância no mapa e a correspondente distância 

no terreno”; 2. projeção – “[…] as curvas da terra são transformadas em superfícies planas 

nos mapas. Todos os mapas tem um centro, portanto, projeta-se, concomitantemente, a 

periferia”; 3. simbolização – “tem a ver com os símbolos gráficos usados para assinalar os 

elementos e as caracteristicas da realidade espacial analisada” (SANTOS, 2011, p. 197-205).  

De acordo com Teixeira (2003), para aplicar a cartografia simbólica a um determinado 

objeto de estudo, deve-se partir das virtualidades dos três mecanismos indicados por BSS (a 

escala, a projeção e a simbolização).    

Por escala pode-se considerar a relação entre dois pontos quaisquer no mapa, ou ainda 

a proporção que representa o objeto representado, sendo que possui a função de indicar o grau 

de proximidade do observador ao realizar a representação do objeto ou fenômeno, podendo 

representá-los em pequena escala, média e grande escala (GOMES, 2004). A depender da 

escala adotada, o objeto ou fenômeno será representado com maior ou menor detalhamento
26

, 

sendo que “quanto maior a escala mais elevado é o grau de pormenorização” (SEVALHO; 

STOTZ, 2012, p. 904). Em linhas gerais, a escala “é a relação entre a distância real e aquela 

representada no mapa” (IDEM).  

O segundo mecanismo cartográfico seria a projeção, que de acordo com Raiz (1969), é 

um sistema plano de meridianas e paralelas, a partir das quais são desenhados os mapas. 

Segundo Almeida (2006), a projeção sempre distorcerá a realidade representada, isso devido à 

impossibilidade de projetar todos os elementos presentes em um espaço. Para Sevalho e Stotz 

(2012, p. 905), utiliza-se a projeção na medida em que “superfíceis curvas são aplanadas em 

função da utilização dos mapas, que devem ser dobrados e transportados. Diferentes projeções 

distorcem várias características do espaço”.  

Segundo Sevalho e Stotz (2012, p. 905), a “projeção da realidade produz um centro e 

uma periferia numa perspectiva que tende a ser tanto mais distorcida quanto mais periférica”. 

Na mesma linha, Teixeira (2003, p. 222) aponta que a “projeção possibilita analisar as formas 

do objeto em estudo segundo o tipo de projeção da realidade social que adotam, ou seja, o que 

está no centro e o que está na periferia segundo a distribuição nos espaços estudados”. Santos 

(1991; 2011), ao referir-se a uma cartografia simbólica do direito, por exemplo, aponta que ao 

                                                             
26

 Em relação a escala, têm-se que quanto maior a escala mais elevado é o grau de pormenorização.  
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se adotar um determinado tipo de projeção da realidade, poder-se-á produzir um centro e uma 

periferia, que tende a ser tanto mais distorcida quanto mais periférica, haja vista que 

informações, normas, contratos, direitos etc., se concentram no centro do sistema.  

Por fim, têm-se a simbolização, que tem a ver com a representação do que existe nos 

espaços, tendo a função de traduzir as imagens cartografadas (GOMES, 2004; RAIZ, 1969). 

Para Teixeira (2003, p. 222), a “simbolização possibilita visualizar a face visível da 

representação da realidade, as sinalizações de seus estilos”.  

Uma vez reconhecidas as características dos mecanismos principais da cartografia 

simbólica, recomenda-se reconhecer que praticamente todas as representações de uma 

determinada realidade levam a distorções da mesma, sendo que isto deve ser levado em 

consideração no processo interpretativo. Ademais, admita-se também, que “por estarem 

relacionadas, escala, projeção e simbolização influenciam-se mutuamente” (SEVALHO; 

STOTZ, 2012, p. 905).  

Para finalizar este subtópico, tem-se que BSS recomenda a utilização da cartografia 

simbólica para estudar outras questões, principalmente voltadas às “representações sociais que 

têm um conteúdo normativo explícito cuja reprodução alargada é assegurada por organizações 

formais servidas por conhecimentos e práticas profissionalizados” (SANTOS, 1991, p. 76). 

Neste sentido, parece-nos, pois, que tal recomendação pode ser muito bem acatada no campo 

das ciências organizacionais e administrativas.   

 

3.2.2  Sujeitos da pesquisa  

No que se refere à quantidade de participantes, entendeu-se que não era o caso de 

estabelecer-se um número aprioristicamente, uma vez que, devido à natureza qualitativa da 

pesquisa, não se faz obrigatório adotar uma amostra representativa e probabilística (BAUER; 

AARTS, 2002). Assim, nossos esforços foram direcionados à realização das entrevistas 

necessárias ao alcance dos objetivos propostos e, portanto, a responder o problema de 

pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa foram  estrangeiros (homens e mulheres), latino-americanos, 

mais especificamente de países da América do Sul, e que atuavam como gestores em 

organizações empresariais no Brasil. As idades médias variaram entre mais de 50 anos, entre 

40 e 50, entre 30 e 40 anos e menos de 30 anos, sendo que a maioria (5) encontrava-se na 

faixa entre 40 e 50 anos. No que se refere ao gênero, embora tenha-se tentado buscar um 

equilíbrio entre homens e mulheres, devido estas últimas terem se disposto a participar em 

maior número, obteve-se seis (6) participantes mulheres e quatro (4) homens. Em relação ao 
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estado civil, sete (7) eram casados e três (3) solteiros. O tempo de estada no país foi variado 

(Quadro 1).  

Os critérios de escolha dos participantes foram os seguintes: 1) deveriam atuar em 

cargos de gestão (diretores, gerentes, coordenadores, supervisores); 2) deveriam ter tempo 

variado de estada no país; 3) metade composto por homens e metade por mulheres.  

 

Quadro 1: descrição dos participantes 

Código Nacionalidade Gênero Formação 

inicial / 

País 

Cargo atual Estado 

Civil 

Idade  Tempo 

de 

estada 

no 

Brasil  
VEN1 Venezuela Masculino Tecnologia 

em 

Computação 

/ Venezuela 

Diretor 

Comercial 

Casado Mais 

de 50 

7 anos 

VEN2 Venezuela Feminino Engenharia 

Elétrica / 

Venezuela 

Gerente de 

Projetos 

Casada Mais 

de 50 

7 anos 

BOL1 Bolívia Feminino Economia / 

Bolívia e 

Ciências 

Contábeis / 

Brasil 

Sócia-Diretora Casada Mais 

de 40 

20 anos 

PER1 Peru Feminino Engenharia 

de Produção 

/ Peru 

Diretora 

Estratégica 

Solteira Menos 

de 30 

2 anos 

COL1 Colômbia Feminino Farmácia / 

Colômbia 

Diretora de 

Assuntos 

Regulatórios 

Solteira Mais 

de 40 

6 anos 

COL2 Colômbia Feminino Engenharia 

Química / 

Colômbia 

Gerente 

Comercial 

Solteira Mais 

de 40 

9 anos 

COL3 Colômbia Masculino Engenharia 

Informática 

/ Colômbia 

Gerente de 

Projetos 

Casado Mais 

de 40 

6 anos 

COL4 Colômbia Masculino Engenharia 

Química / 

Colômbia 

Gerente de 

Unidade de 

Negócios 

Casado Mais 

de 40 

4 anos 

COL5 Colômbia Masculino Biologia / 

Alemanha 

Gerente de 

Desenvolvimento 

de Negócios 

Casado Mais 

de 30  

1 anos e 

meio 

COL6 Colômbia Feminino Biologia / 

Alemanha 

Coordenadora de 

Eventos 

Casada Mais 

de 30  

1 ano e 

meio 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A escolha de gestores deveu-se à necessidade de escolher pessoas que vieram ao país 

para assumir cargos de gestão, pois pressupomos que o nível hierárquico dos participantes 

poderia vir a facilitar a adaptação intercultural, mais ainda, o fato de virem a ocupar cargos de 

gestão, poderia significar que nas organizações estudadas não havia profissionais equivalentes 
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para ocupar a posição, o que nos levou a presumir que haveria respeito aos saberes por eles 

trazidos.  

Em relação ao tempo de estada no país, no caso o Brasil, optou-se por entrevistar 

pessoas com tempos variados, pois se está a estudar a(s) possibilidade(s) de construção de 

relações sociais interculturais, ou dá no mesmo, de adaptação intercultural. Além disso, 

partiu-se da ideia de que as culturas dos países são relativamente estáveis (INGLEHART, 

1977). Assim, ao se tomar tempos variados de estada no país como um critério definidor à 

participação dos sujeitos, pensou-se ser possível observar se ao longo desse tempo ocorreram 

padrões de barreiras à adaptação intercultural e padrões facilitadores à adaptação intercultural. 

O critério de equivalência entre mulheres e homens deveu-se ao fato de termos 

considerado a possibilidade da vivência dos expatriados ser diferente, considerando-se a 

questão de gênero.  

Para termos acesso ao campo de pesquisa, utilizamo-nos de duas fontes principais para 

identificar os potenciais participantes: 1. indivíduos pertencentes às redes, sociais e 

profissionais, do pesquisador; 2. por meio de indicações realizadas pelos próprios 

entrevistados. 

Assim, uma vez definidos os possíveis indivíduos que pertenciam às redes sociais e 

profissionais do pesquisador, o mesmo pôs-se a manter contato por meio de e-mail. Neste 

contato, buscava-se dar uma ideia geral sobre a pesquisa, ou seja, sobre o tema do estudo e 

seu objetivo, a qual programa de Pós-Graduação e Universidade a pesquisa estava vinculada, 

a natureza da pesquisa, sobre a necessidade de se realizar entrevistas, bem com um perfil do 

possível participante. Ressalte-se que esta técnica foi a que melhor resultado trouxe em 

termos da identificação de potenciais participantes, bem como da efetivação das entrevistas.  

Uma vez que conseguíamos obter algumas indicações de possíveis participantes, 

entrávamos em contato com os mesmos, inicialmente por e-mail, mas em alguns casos, 

quando percebíamos uma demora mais prolongada em responder nosso e-mail, também por 

telefone, uma vez que, em geral, autorizavam que o pesquisador entrasse em contato com eles 

próprios sem necessitar, a partir daquele momento, de intermediação. A partir daí, buscava-se 

combinar as agendas à realização das entrevistas. Ressalte-se que o pesquisador sempre se 

colocava à total disposição dos participantes quanto a dias, horários e locais, de modo a lhes 

proporcionar o máximo de disponibilidade e o mínimo de desconforto, medida esta que 

ampliava a possibilidade do aceite do convidado.  

Ainda quando do contato por e-mail e/ou telefone com os possíveis participantes, em 

geral, os mesmos perguntavam um pouco mais sobre a pesquisa, principalmente em relação 
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ao tempo das entrevistas. Nestes casos, dizíamos que a entrevista duraria cerca de uma hora, 

uma hora e quinze minutos. No entanto, ocorreram dois casos, o de um expatriado mexicano e 

de uma expatriada colombiana, que por força do trabalho viajavam para dentro e para fora do 

Brasil, de modo que sugeriram se as entrevistas poderiam se realizar por telefone ou skype, 

pois tinham dificuldade de agenda. Nestes casos, o pesquisador agradeceu esta 

disponibilidade, mas explicou que não seria possível a utilização de tais expedientes, uma vez 

que a entrevista deveria ser realizada pessoalmente, o que correspondia a uma certa 

uniformidade procedimental interna da pesquisa em relação à construção dos dados. Em 

ambos os casos, não foi possível realizar as entrevistas, devido às razões alegadas.  

Quanto ao local de realização das entrevistas, em sua maioria (sete entrevistas), 

ocorreram em lugares públicos como parques, barzinhos, shoppings e em centros culturais e 

recreativos, sendo que as outras três entrevistas, ocorreram nos próprios locais de trabalho das 

pessoas, em lugares reservados em seus escritórios. Nos casos em que as entrevistas se deram 

nos escritórios dos sujeitos, os locais eram silenciosos e calmos; já nas entrevistas realizadas 

em lugares públicos, trazia-se um desafio a mais para o investigador, pois além da própria 

complexidade da realização da entrevista em si, principalmente do ponto de vista do 

estabelecimento da relação de confiança, tais locais apresentavam ruídos, por vezes 

excessivos, que em alguns momentos chegavam a incomodar um pouco. Além disso, as 

gravações, embora não tenham ficado comprometidas, também acabaram por conter estes 

ruídos, o que causou algum incômodo no momento das transcrições. Por outro lado, estes 

lugares mais informais, de alguma maneira favoreciam ao “relaxamento” das pessoas, de 

modo que, neste aspecto, havia um favorecimento em relação às entrevistas.  

Como um procedimento relacionado à ética em pesquisa, antes do início de cada 

entrevista, foi apresentado para cada um dos participantes um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE, em duas vias, sendo que os mesmos foram lidos e assinados pelos 

participantes, restando uma via para os mesmos e outra para o pesquisador. As dúvidas 

restantes dos sujeitos sobre a pesquisa foram sanadas no mesmo momento pelo pesquisador, 

que se colocou à total disposição para quaisquer eventuais dúvidas futuras. O TCLE, enquanto 

instrumento ético e legal, acrescente-se, também serviu para enfrentar resistências dos 

sujeitos, de modo que, percebia-se, os mesmos se sentiam um pouco mais seguros, uma vez 

que em tal instrumento havia informações sobre a instituição de ensino superior, telefones do 

programa de Pós-Graduação, e-mail e telefones do pesquisador, o nome da orientadora etc., 

informações estas, que de certa forma, corroboravam algumas das informações sobre a 

pesquisa anteriormenrte fornecidas pelo pesquisador, quando do contato inicial.  
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3.2.3 Construção dos dados  

Como técnica principal à construção de dados, utilizou-se a entrevista não estruturada 

e em profundidade. Ao todo, foram realizadas dez entrevistas, com duração mínima de 

1h04m17s e máxima de 2h10m28s cada, perfazendo um total de 14h05m31s de entrevistas. 

Todas as entrevistas foram gravadas e o seu conteúdo posteriormente transcrito na íntegra, o 

que totalizou trezentas e uma páginas (301) de transcrições (Quadro 2). 

 

Quadro 2: duração das entrevistas e número de páginas transcritas 

Participante Tempo de duração da 

entrevista 

Transcrição das entrevistas 

(número de páginas) 
VEN1 1h31min24seg 33 páginas 
VEN2 1h11min47seg 25 páginas 
BOL1 1h07min27seg 33 páginas 
PER1 1h10min 22 páginas 
COL1 1h16min56seg 24 páginas 
COL2 1h35min52seg 42 páginas 
COL3 1h04min17seg 18 páginas 
COL4 1h19min16seg 44 páginas 

COL5 e COL6 2h10min28seg 60 páginas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao longo das entrevistas, também foram realizadas anotações em um caderno de 

campo, de modo que se aproveitassem os dados observáveis, o que tornou possível, portanto, 

registrar elementos não-verbais da entrevista, além de facilitar o início do processo 

interpretativo do pesquisador. 

Para a realização das entrevistas, utilizou-se um roteiro mínimo de entrevista (somente 

com tópicos) (ver Anexo II), flexível o suficiente para que, durante a realização das mesmas, 

pudessem emergir as perguntas, uma vez que, desta forma, conforme recomendação de Patton 

(2001), pode-se conferir ao entrevistador flexibilidade para ordenar e formular as questões 

durante a realização da entrevista. Neste roteiro temático, havia um ponto focal principal, qual 

seja, “procurar saber se os saberes dos sujeitos foram reconhecidos ou não”. O cerne das 

entrevistas, e posteriormente de nossas interpretações, residia nas ideias de reconhecimento 

dos saberes e de interculturalidade, baseadas em BSS. As principais preocupações condutoras 

das entrevistas foram: a) motivação da vinda para o Brasil e outras questões pessoais; b) 

adaptação geral e no trabalho; c) o indivíduo e a sua cultura nativa; d) a percepção do 

estrangeiro em relação ao nativo.  

Em relação às questões da entrevista, têm-se que as mesmas foram todas abertas, de 

modo a garantir a imprevisibilidade da conversação, conforme proposto por Godoi e Mattos 
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(2010). Os significados construídos no diálogo do entrevistado com o entrevistador não 

estavam sujeitos a regras de formação de sentido ou interpretação, pois atentou-se à 

recomendação de que focalizar a entrevista em um assunto específico não o torna 

incompatível com outras formas mais aprofundadas de construção de dados (GODOI; 

MATTOS, 2010). 

Ainda em relação à realização das entrevistas, tem-se que a impressão geral acerca da 

participação dos sujeitos pode ser considerada por uma certa resistência inicial dos mesmos 

quanto a tratar de questões relativas a questões pessoais mais sensíveis, principalmente 

quando puxávamos a conversa para um nível de sua vivência pessoal. Nestes casos, algumas 

vezes os sujeitos faziam referência a outras pessoas, amigos, conhecidos etc., sendo que, 

somente depois de algum tempo, é que voltávamos ao assunto e os mesmos traziam à tona um 

pouco mais sobre a sua vivência própria.  

Cabe ressaltar que, às vezes, quando enfrentávamos alguma resistência mais forte do 

sujeito, pensávamos que ali poderia residir algum dado relevante, de modo que nestes casos, 

procurava-se não insistir sobre a questão em diálogo naquele momento. Porém, um pouco 

mais tarde, buscava-se, a partir de outras colocações, observações e perguntas – nem sempre 

diretamente – retomar a questão, o que se conseguia quase sempre com sucesso.    

Outra situação que causava alguma relutância dos sujeitos, era quando os mesmos 

punham-se a falar sobre o Brasil e os brasileiros, sendo que, em geral, acabavam por falar o 

que pensavam e sentiam, mas quase sempre acabavam por dizer,  “mas eu adoro o Brasil e os 

brasileiros”, alguns até diziam: “eu amo este país!”.   

Poderíamos dizer ainda, que percebeu-se alguma preocupação de alguns sujeitos 

quanto a “possíveis repercussões da entrevista na esfera organizacional”, o que pode indicar o 

quanto ainda as relações estabelecidas no âmbito empresarial são permeadas pela 

desconfiança e pelo medo. Nestes casos, quando necessário, o reforço da garantia de 

anonimato, tanto na tese quanto em publicações de difusão científico-acadêmica posteriores, 

mostrou-se importante.   

Além disso, procurou-se realizar as entrevistas da maneira mais “solta” possível, como 

uma conversa, o que mostrou-se muito importante para o “descongelamento” dos 

participantes e do próprio pesquisador, de modo que, aos poucos, ambos sentiam-se mais à 

vontade e a entrevista ganhava em fluidez e profundidade, ao ponto mesmo, de em algumas 

situações, falarem sobre seus sentimentos, ideias de futuro, relacionamentos etc.  

Após a transcrição das entrevistas, as mesmas foram lidas e relidas, várias vezes. A 

partir desta leitura sistemática das entrevistas, uma a uma, destacou-se os trechos que 
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apresentavam dados relevantes, e por meio do recurso “novo comentário”, do word, faziam-se 

os comentários do pesquisador, à guisa de um início de organização e interpretação dos dados.  

O procedimento seguinte foi a construção do que poderíamos chamar de “mapas de 

associação de ideias”
27

, nos quais foram dispostos os trechos tidos como significativos de 

cada uma das entrevistas, devidamente identificadas, inclusive com as transferências dos 

comentários realizados nas folhas de transcrição das entrevistas, as quais, a depender do caso, 

puderam ser complementadas com novos comentários. 

As matrizes desses denominados “mapas de associação de ideias”, tinham os seguintes 

itens: ausência (nas escalas grande, média e pequena), “presença” (nas escalas grande, média 

e pequena) e emergência (nas escalas grande, média e pequena), além da projeção subdivida 

em centro e periferia. Ressalte-se que as categorias metassociológicas “ausência” e 

“emergência”, fazem parte da teoria de BSS, bem como os mecanismos cartográficos de 

escala e projeção.  

Quanto à “categoria” denominada “presença”, tem-se que a mesma não é considerada 

por BSS, de fato, uma categoria metassociológica, na medida em que se fala somente em 

termos de uma sociologia das ausências e das emergências. Contudo, considerou-se, neste 

estudo, a referida “categoria”, haja vista que entende-se que ao falar-se de relacionamento 

entre pessoas, grupos etc., as relações podem ser permeadas não somente por ausências e 

emergências, mas também por presenças de dignidade. Coube-nos, portanto, tentar identificar 

também se havia “presenças” nas referidas escalas. O passo adiante seria a construção da 

cartografia simbólica.   

A partir dos dados relevantes organizados por meio dos “mapas de associações de 

ideias”, prosseguiu-se à construção das matrizes individuais para as categorias 

metassociológicas ausência, “presença” e emergência, tomando-se o cuidado de dividí-las por 

escalas (grande, média e pequena). Nestes mapas, foram dispostas as categorias determinadas 

das falas mais significativas de cada um dos participantes, todos devidamente identificados 

por códigos. O mesmo foi feito em relação à projeção centro/periferia.  

O passo seguinte foi o de ler, sistematicamente, o conteúdo das matrizes das referidas 

categorias metassociológicas, a fim de procurar reduzir as falas em “grupo de falas com 

sentidos similares” – sempre com a preocupação de respeitar o mecanismo cartográfico das 

                                                             
27

 Optou-se por colocar entre aspas o termo mapas de associação de ideias, pois trata-se de um método de 

análise de dados consolidado por Spink e Lima (2001), a partir de Spink e Gimenes (1994). Tal expediente 

pareceu-nos honesto, na medida em que se procurou dar visibilidade, a partir de uma certa sequencialidade 

das falas, às práticas discursivas e à produção de sentido pelo sujeitos, bem como rigor ao processo 

interpretativo do pesquisador.  



122 

escalas (grande, média e pequena) – de modo a subsidiar as análises, interpretações e 

discussões posteriores. O mesmo foi realizado com o mecanismo de projeção, subdividido em 

centro e periferia.  

 

3.2.4 A operacionalização da cartografia simbólica 

Ressalte-se que, nesta pesquisa, as escalas percebidas foram: a escala grande – as 

relações formais e/ou informais vivenciadas pelos sujeitos no âmbito organizacional; a escala 

média – as políticas da organização voltadas ao processo de expatriação; a escala pequena – 

todas as outras relações que não se enquandravam exclusivamente na organização, ou seja, a 

vivência geral dos sujeitos com a cultura nativa.  

Note-se ainda, que mesmo antes da leitura sistemática do conteúdo das entrevistas, isto 

é, durante a realização destas últimas, verificou-se que por meio da fala dos sujeitos, percebia-

se referência dos mesmos em relação aos nativos, assim como a sua percepção dos nativos em 

relação aos sujeitos (ou seu grupo de referência cultural-nacional), dos sujeitos em relação ao 

seu próprio grupo de referência e a percepção dos sujeitos em relação aos nativos voltado ao 

nativos. Assim, como forma de identificar a atribuição de referênica às falas dos sujeitos, 

criou-se algumas nomenclaturas para designar o direcionamento das falas, quais sejam: 

NATELA (nativo em relação ao expatriado latino-americano); ELANAT (expatriado 

latino-americano em relação ao nativo); ELAELA (expatriado latino-americano em relação 

ao expatriado latino-americano); NATNAT (nativo em relação ao nativo).  

Uma vez realizada a leitura sistemática dos conteúdos dos “mapas de associação de 

ideias”, por meio das quais produziu-se a redução das falas em categorias organizadas a partir 

de “grupo de falas com sentidos similares”, promoveu-se a construção da cartografia 

simbólica propriamente dita.  

Inicialmente, buscou-se mapear as ausências em escala pequena e em escala grande, 

isto devido a algumas sobreposições de conteúdos da escala pequena sobre a escala grande. 

Construiu-se, assim, um mapa a partir de três colunas, sendo que na primera coluna 

continham os grupos de referência cultural-nacional (NATELA; ELANAT; ELAELA; 

NATNAT); na segunda coluna constavam os grupos de falas com sentidos similares, que 

correspondiam as ausências em escala pequena, que eram alocados segundo o critério de 

proximidade com o grupo de referência cultural-nacional; em seguida, na terceira coluna, 

constavam as ausências em escala grande, cujos grupos de falas com sentidos similares foram 

dispostos conforme o mesmo critério que em escala pequena. Saliente-se que, na frente de 

cada um dos grupos de falas com sentidos similares, colocou-se os códigos correspondentes 
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aos sujeitos, de modo que se pudesse identificar as fontes das falas, bem como, em alguma 

medida, a frequência e intensidade da categoria.  

Em seguida, prosseguiu-se à construção do mapa referente às ausências em escala 

média. Da mesma forma que no mapa anterior, organizou-se os grupos de falas com sentidos 

similares (categorias) conforme a sua proximidade com os grupos de referência cultural-

nacional, de modo que, assim, se pudesse saber com maior facilidade qual grupo era o 

promotor da ausência e qual era a vítima. Em relação às emergências e às “presenças”, 

adotou-se os mesmos procedimentos que foram utilizados na construção dos mapas das 

ausências em escala pequena, média e grande.  

Assim, a partir do mapeamento das ausências, “presenças” e emergências, nas 

diferentes escalas, foi possível realizar a projeção centro/periferia, sendo que, por meio da fala 

dos sujeitos, tornou-se possível interpretar os sentidos tanto do próprio sujeito quanto a sua 

projeção em relação aos nativos. Nesta direção, ao utilizarmos o conteúdo explícito do que foi 

dito, bem como do que estava subentendido ou implícito, tornou-se possível identificar “o que 

se valorizava” em contrapartida com “o que era desvalorizado”, o que/quem estava “dentro” e 

o que/quem estava “fora”, a “casa” e o “quintal”, o “desejável” e o “indejesável”, a “cultura 

dominante” e a “cultura dominada”, a(s) “economia(s) central(is)” e a(s) “economia(s) 

periférica(s)”, entre outras questões.  

Desse modo, prosseguiu-se às construções das matrizes das projeções do centro e da 

periferia (Quadro 1 e Quadro 2), separadamente. Assim, em primeiro lugar, optou-se pelo 

mapa das projeções à periferia, sendo que o mesmo continha cinco colunas, sendo a primeira 

dedicada às categorias relativas às projeções à periferia propriamente ditas, categorias estas 

obtidas por meio dos grupos de falas com sentidos similares, propiciados pelos “mapas de 

associação de ideias”; na segunda coluna continha o microespaço (organização; relações 

sócio-culturais mais amplas) na qual se dava a projeção; a terceira coluna continha a escala de 

análise (grande, média e pequena); a quarta coluna era responsável por apresentar os grupos 

de referências cultural-nacional; por fim, na quinta coluna, adotou-se uma terminologia de 

“intensidade” (enfática; não-enfática), quanto à proximidade da projeção em relação ao super-

facto fundador da dignidade no referido microespaço de análise em questão.  

Posteriormente à estruturação das matrizes das projeções à periferia e ao centro, 

respectivamente, tornou-se possível a elaboração de mapas das projeções centro-periferia, a 

partir dos conteúdos significativos das projeções ao centro e à periferia nas escalas grande, 

média e pequena, e das relações estabalecidas pelos grupos de referência cultural-nacional 

(NATELA, ELANAT, ELAELA e NATNAT) (ver Mapas 7, 8, 9 e 10).  
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O processo de simbolização baseou-se na projeção centro/periferia e utilizou-se da 

mitologia greco-romana para se proceder a este mecanismo cartográfico. Nesta direção, a fim 

de representar a presença de dignidade, adotou-se a figura mitológica da deusa Atena 

(Minerva), sendo a ausência de dignidade representada pelos deus Ares (Marte). A 

justificativa para a adoção dos referidos deuses greco-romanos foi apresentada na própria 

seção da simbolização.  

A partir dos três mecanismos cartográficos, escala, projeção e simbolização, procurou-

se responder o problema de pesquisa proposto, portanto, atingir o objetivo geral da pesquisa.  
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4. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

No presente capítulo, tratou-se de apresentar e intepretar os resultados da pesquisa. A 

estrutura deste capítulo respeitou a categorização definida no capítulo metodológico, ou seja, 

na primeira parte, buscou-se interpretar as projeções da dignidade dos sujeitos da pesquisa por 

meio das categorias macrossociológicas ausência, “presença” e emergência, a partir das 

escalas grande, média e pequena. A seguir, procurou-se interpretar os resultados a partir da 

projeção centro/periferia, bem como pela mecanismo cartográfico denominado simbolização.    

 

4.1 A cartografia simbólica da dignidade de latino-americanos em suas vivências como 

expatriados no Brasil  

Neste subitem, foram apresentados e interpretados os resultados da pesquisa. 

Primeiramente, pontuou-se as ausências identificadas, a seguir as “presenças” e as 

emergências foram tratadas conjuntamente. Uma vez tendo sido tratadas as categorias 

macrossociológicas, ausências, emergências e “presenças”, finalmente se procedeu a projeção 

centro/periferia e, posteriormente, a simbolização, em concordância com a abordagem 

designada como sociologia cartográfica ou cartografia simbólica.  

 

4.1.1 Ausências em escala pequena e em escala grande 

Como se sabe, as ausências podem ser produzidas de várias maneiras. No limite, a 

sociologia das ausências visa “elucidar os mecanismos de ocultação e de discriminação da 

diversidade de experiências e existências no mundo, denunciando os processos de 

desqualificação do outro” (SANTOS, 2010b, p. 115).  

Tendo em mente a perspectiva emancipatória contida nesse procedimento 

macrossociológico denominado sociologia das ausências, fez-se necessário mapear as 

ausências percebidas pelos sujeitos da pesquisa acerca de sua vivência de expatriação no 

Brasil (Mapa 1).  

Diante da dificuldade encontrada devido à relação dinâmica identificada – já durante 

as entrevistas, e reforçadas nas transcrições – entre parte das ausências em escala grande e em 

escala pequena, optou-se por apresentar e interpretar as ausências num mesmo subitem, haja 

vista que percebeu-se que a cultura do país se refletia no comportamento dos sujeitos 

(estrangeiros e nativos) e em suas relações no âmbito organizacional, o que se coaduna com a 

visão de Barbosa e Veloso (2013) e de Freitas (2008).  
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Mapa 1: ausências em escalas pequena e grande  

Ausências /  

Grupo de referência 

cultural-nacional 

Escala Pequena Escala Grande  

NAT  ELA Baixa receptividade / Hospitalidade 

superficial [VEN2; VEN1; PER1; 

COL2; COL1; COL3; COL4; COL5; 

COL6] 

 

Exclusão / Irrelevância nos 

relacionamentos em geral  [VEN1; 

VEN2; COL2]  

 

Não reconhecimento dos saberes – 

“ignorante” [VEN1; VEN2; BOL1; 

PER1; COL3; COL4; COL5; COL6]  

 

Não reconhecimento a partir dos 

critérios de produtividade 

capitalista – “improdutivo / 

desqualificado”  [VEN1; BOL1; 

PER1; VEN2; COL2]  
 

Naturalização da diferença – 

“Envio de sinais de inferioridade” 
[BOL1; COL2; COL3; COL4; COL5; 

COL6] 

   

Baixo reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo – 

Dificuldade para compreender as 

diferenças culturais [VEN2; VEN2; 

PER1; COL1]  

 

Pressão para ajustamento 

linguístico e cultural do outro 
[COL1; COL2; COL3; COL5; COL6]  

 

Estada precarizada no país – 

“Indocumentação” [VEN1; BOL1; 

COL3]  

 

Reforço de estereótipos negativos 
[BOL1; COL1; COL5; COL6; COL4; 

COL3; COL2] 

 

Preconceito / Discriminação pela 

aparência [BOL1]  

 

Temporalidade linear – “atrasado / 

subdesenvolvido” [BOL1] 

 

Isolamento do Brasil/dos brasileiros 

em relação a outras culturas/outros 

povos latino-americanos [VEN2; 

COL4; PER1; COL2; COL1; COL5; 
COL6] 

Baixa receptividade / Hospitalidade 

superficial [VEN2; VEN1; COL3; COL4; 

COL5; COL6] 

 

 

Exclusão / Irrelevância nas relações 

informais [VEN2]  

 

 

Não reconhecimento dos saberes – 

“ignorante” [VEN2; BOL1; COL2] 

 

 

Não reconhecimento a partir dos critérios 

de produtividade capitalista – 

“improdutivo / desqualificado” [VEN2; 

BOL1; COL2]  

 

 

Naturalização da diferença – “Envio de 

sinais de “inferioridade [VEN2; COL3; 

COL5; COL6] 

 

 

Baixo reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o enriquecimento 

mútuo – Dificuldade para compreender as 

diferenças culturais [VEN1; VEN2; COL1; 

COL4; COL5; COL6]  

 

 

Pressão para o ajustamento linguístico e 

cultural [VEN2; COL2; COL3; COL5; COL6]  

 

Disputa por recursos escassos – Ex.: 

emprego, status na estrutura 

organizacional [VEN2; BOL1]  

 

Falta de colaboração, boicote e isolamento 
[VEN2]  
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Continuação do mapa 1 
ELA  NAT Baixo reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo – 

“dificuldade para compreender 

traços culturais” / “dificuldade para 

apreciar o NAT” [VEN2; VEN1; 

PER1; COL1]  

 

Reforço de estereótipos negativos 
[BOL1; COL1; COL5; COL6; COL4; 
COL3; COL2] 

 

ELA  ELA Preconceito / Discriminação pela 

aparência [BOL1]  

 

Utilização de elementos de 

identidade cultural/nacional 

somente na esfera do lar [COL3; 

BOL1; VEN1; COL5] 

 

Valorização pelo que vem de fora – 

Estrangeirismo [COL5; COL6] 

 

NAT  NAT Falta de apreço de si – “baixa 

autoestima” [VEN1; COL5; COL6]  

 

Não identificação com aquilo que 

se é [PER1; COL1; COL2; COL3; 

COL4; COL5; COL6] 

  

Fonte: dados da pesquisa   

 

Para fins de uma melhor organização analítica do texto, bem como à confortabilidade 

e inteligibilidade do leitor, deciciu-se por dividir o presente subitem em mais quatro subitens, 

que compreendem os grupos de referência cultural-nacional (NATELA; ELANAT; 

ELAELA; NATNAT).  

4.1.1.1 Ausências de nativos sobre expatriados latino-americanos (NATELA)  

Tomando-se como referência a escala grande, uma das primeiras produções de 

ausência notadas foi o que se denominou de “baixa receptividade / hospitalidade superficial”. 

Esta ausência produzida pelo nativo, tendo como foco o expatriado latino-americano (NAT  

ELA), não deixou de ser curiosa, haja vista que vai na contramão da imagem positiva que os 

nativos desenvolvem de si mesmos no que tange a estas questões, conforme proposto por 

Barbosa e Veloso (2009). As falas que se seguem podem dar uma dimensão deste ponto:  

 

 

“[…] Foi difícil o pessoal abrir as portas” [VEN2]; “ainda tem algum tipo 

de, como se fala, de não receptividade ao estrangeiro, eu eu logo percebi 

esso em algumas pessoas” [COL3]; “[…] A contraparte tá fechada, tá 

fechada! […] E agora?! A gente não tem amigos!” [COL5 e COL6].   
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Como se pode ver, parte dos sujeitos da pesquisa não possuem a mesma visão que em 

geral os nativos possuem de si mesmos, isto dentro de um certo senso comum, tendo em vista 

a “reverenciada” receptividade e hospitalidade nativas. Contudo, como se verá um pouco 

adiante, há outras percepções de alguns sujeitos que se mostram congruentes com a 

autoimagem positiva nativa. De toda forma, não é incomum relatos que demonstram a 

dificuldade do estrangeiro para ser “aceito” pelos nativos, para “fazer amizade”, para “ir na 

casa” etc. Assim, embora os expatriados tenham percebido que as pessoas sorriem, são 

simpáticas etc., a possibilidade de relacionamentos mais duradouros é dificultada, uma vez 

que as demonstrações de interesse em relacionar-se, por parte dos nativos, mostraram-se 

superficiais, conforme a visão de boa parte dos sujeitos da pesquisa.  

Na escala pequena, o fenômeno “baixa receptividade / hospitalidade superficial” 

também foi reconhecida, inclusive mostrando-se ser recorrente na produção de ausência pelos 

nativos em relação aos ELAs, o que possui uma relação com o que se poderia chamar de 

“hospitalidade superficial e baixa iniciativa na busca por relacionamento”. Aqui usa-se o 

termo “hospitalidade” de forma ampla, ou seja, como um bom acolhimento dispensado a uma 

pessoa ou grupo de pessoas.  

Ressalte-se que é comum uma visão positiva do nativo em relação a si mesmo, por 

vezes reforçada por visões de estrangeiros, ou seja, de que “nós brasileiros, somos 

acolhedores” (BARBOSA; VELOSO, 2009). Contudo, como é possível perceber, trata-se, de 

uma hospitalidade superficial, haja vista que não se percebe uma vontade de conhecer o outro 

com maior profundidade, de abrir-se ao outro, de procurar estabelecer relacionamentos mais 

duradouros com o outro latino-americano por parte do nativo, o que não obstante, é um fator 

de causa de frustração para os ELAs. Assim, seria prudente relativizar a autoimagem positiva 

que se alimenta entre os nativos, pelo menos nesse aspecto encetado. Alguns trechos de 

entrevistas podem corroborar esta visão:  

 

 

“Nós chegamos e obviamente recebemos 500 mil convites para comer pizza. 

Ficava esperando. Nossa, nenhuma ligação…Outro fim de semana, 

nenhuma! Outro fim de semana, nenhuma! Olha, eu achava que era uma 

merda! Vamo combinar um café…Isso não presta pra nada! E nós 

pensavamos, achavamos, que a cultura era assim…Então nós sofremos no 

começo. Então começou a acontecer the dark side of the moon, o lado escuro 

da lua […] Então nós começamos a nos sentir muito tristes”, “começamos a 

nos sentirmos tristes porque ahhh, não fazíamos relacionamentos. Mas todos 

eram muito agradáveis, muito educados. Então nós começar a ver, opa! A 
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minha filha começou a ficar triste, a entrar em depressão.” [VEN1]; “[…]ah, 

mas olha, eles são assim tão fechados…Eu misma falo que eu, naturalmente, 

me relaciono mais com outras pessoas, é muito provavelmente porque o 

brasileiros andam no mundo deles né.” [PER1]; “parecem muito abertos…É, 

por isso mismo que eu tô falando, né, são pessoas, por exemplo, promessas 

de ser convidada em casa, pode ser acompanhada, final de semana, enquanto 

conhecer a cidade, eu tive de todo mundo. Convite realmente, nenhum! 

Nenhum.” [COL1]; “Então, é o que eu falo así, você vem aqui a se mostrar 

como ser humano de qualidade, respeitoso, que vem a dar amor a este país, 

então, acho que você não tem que ter as portas fechadas.” [COL3]; “A 

contraparte tá fechada. Tá fechada![…] E agora!? A gente não tem amigos!” 

[COL5 e COL6]. 
 

 

O trecho de VEN1, de certa forma, é representativo do sofrimento no processo de 

“adaptação”
28

, pois tratava-se de relações pessoais que não se concretizavam com a 

profundidade que se colocava pela expectativa do sujeito. Além disso, embora se desse um 

desconforto psicológico, tanto do sujeito quanto de sua família, fica-nos relativamente difícil 

categorizar a situação como geradora de ausências, conforme as formas de desqualificação 

social propostas por BSS. Entretanto, não resta dúvida que a não reciprocidade esperada por 

um relacionamento mais duradouro, entendido aqui por construção de laços de amizade, 

torna-se um fator extremamente limitador do ponto de vista da construção de relações sociais 

interculturais, ou dito de outra forma, da adaptação intercultural.  

PER1, por exemplo, depois de alguma resistência na entrevista, confidenciou que não 

tem amigos brasileiros. Sua visão, é a de que “os brasileiros andam no mundo deles…”. De 

uma certa forma, sua fala coaduna-se com a visão de outros participantes de que o Brasil e o 

brasileiro, embora legal, educado, amigável etc., é muito voltado a si mesmo, o que 

dificultaria estabelecer laços de amizade mais duradouros. Neste aspecto, é interessante 

contrapor esta postura nativa frente aos expatriados latino-americanos, a uma certa alegação 

deste em relação a “frieza” dos europeus e estadunidenses, de “serem fechados e distantes”, 

diante da busca de relacionamentos mais próximos, ou seja, “como uma negação do desejo 

tanto de sociabilidade como de amizade” (BARBOSA; VELOSO, 2009, p. 195).  

COL3, por sua vez, quando fala em “portas fechadas”, está a referir-se de forma 

simbólica ao processo de não aceitação desse estrangeiro no país. Poder-se-ia sugerir, ainda, 

que se as “portas estão fechadas”, há produção de ausência, posto que aquilo que está fora, 

logo não está dentro. As portas fechadas representariam, também, a pouca abertura do nativo 

                                                             
28

 O termo adaptação foi usado entre aspas, primeiro para mostrar que no caso presente, de fato, trata-se de 

um processo de adaptação ou ajustamento cultural desse estrangeiro, mas indica, ao mesmo tempo, que não é 

a perspectiva que se busca promover a partir desta tese, que é a de procurar fomentar o desenvolvimento de 

relações sociais interculturais.  
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para acolher, aceitar, se interessar genuinamente pelo outro latino-americano, o que denotaria, 

num certo sentido, uma hospitalidade superficial, portanto, uma dificuldade para construir 

relações mais duradouras.  

Diante desse quadro, é inevitável não lembrar das palavras de Freitas (2008, p. 86), 

quando diz que uma mentalidade intercultural deveria “favorecer uma sensibilidade para 

acolher o outro (ser um bom anfitrião) e ao mesmo tempo respeitar a cultura do outro que o 

acolhe (ser um bom hóspede)”. Entretanto, ao mesmo tempo em que se deve reconhecer a 

pertinência desta afirmação, deve-se admitir também a sua limitação, uma vez que ao evocar 

o termo “intercultural”, parece não ter havido uma preocupação de colocá-lo num patamar 

cosmopolita, pois sente-se a ausência do reconhecimento recíproco e da disponibilidade para 

enriquecimento mútuo (ver SANTOS, 2010; SANTOS; NUNES, 2010), o que se percebe 

quando se pronuncia, unilateralmente, que para “ser um bom hóspede deve-se respeitar a 

cultura do outro que o acolhe”. Na verdade, se poderia somar a essa ideia a seguinte 

formulação: “para ser um bom anfitrião, deve-se respeitar a cultura do outro que se acolhe”.  

Indagada como foi a sua relação com os brasileiros, do ponto de vista cultural, 

relacional, COL2, por exemplo, conta, como diz, sobre “uma coisa que me aconteceu que 

mudou muito, é, a minha...Mas isto mudou completamente minha... Minha interaccion com o 

Brasil, ajudou muito[…]”. Tratou-se de uma atitude proativa de COL2 frente a pouca 

iniciativa do nativo na busca por relacionamentos mais duradouros, portanto, menos 

superficiais. De acordo com o relato, o real interesse de conhecer o país, seus costumes, suas 

gentes, funcionava como força motriz à participante, sendo que pelo menos no início, não 

parece ter exisitido uma ação deliberada e consciente de COL2 com vistas a estabelecer laços 

de amizade com os nativos. Ainda conforme o depoimento, foi possível conhecer muitos 

lugares, até hoje, bem como fazer amizades que perduram. Este genuíno interesse de COL2 

pelo Brasil e pelos brasileiros, poderia caracterizar presença de dignidade desta para com o 

nativo, no sentido defendido neste trabalho de tese. Verifique-se ainda, que ao ter tomado a 

iniciativa de buscar o contato, de procurar relacionar-se, pode-se inferir que a qualidade do 

relacionamento melhorou, o que quer dizer que antes de sua atitude e comportamento 

proativos, o mesmo não era bom o suficiente. Assim, infere-se que a relação entre COL2 e os 

nativos era permeada por ausências produzidas essencialmente por estes últimos, uma vez 

mesmo que não tinham a iniciativa, o interesse ou qualquer outra postura no sentido de buscar 

um relacionamento mais duradouro, por exemplo, amizade. 

Outro exemplo dessa “hospitalidade superficial”, representada pelo baixo interesse em 

estabelecer relacionamentos mais duradouros por parte dos nativos, tendo como foco 
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expatriados latino-americanos, é o proveniente de COL4. Num longo trecho, há algumas 

colocações do sujeito acerca do processo de “adaptação cultural” no Brasil, muito mais do 

ponto de vista relacional com os nativos, sendo que considera que o processo aqui foi mais 

fácil do que em outros lugares. COL4 apontou que todos estavam sempre dispostos a ajudar 

quando chegaram, mas que tão logo já se encontravam acomodados, “você fica isolado”. 

Relata que a forma “natural” de buscar ter contato com os nativos, a princípio, seria pela 

escola dos filhos. Nesta linha, organizaram uma festa de aniversário de um dos filhos, sendo 

que de todas as famílias convidadas, apareceram as crianças com suas babás e apenas uma 

família. E mesmo esta família que compareceu, o relacionamento mostrou-se, para dizer o 

mínimo, bastante superficial.  

Assim, segundo COL4, como não foi possível estabelecer um relacionamento mais 

estreito com nativos, acabaram fazendo amizade com famílias argentinas que também 

encontravam-se na mesma situação. O sujeito fez questão de frisar que não se tratava de uma 

dificuldade com a língua falada pelos nativos, tampouco uma afinidade pela língua com os 

argentinos, de modo que apreende-se que o relacionamento estabelecido num patamar 

superior não era procurado pelos brasileiros, sequer retribuído. Sendo assim, pode-se dizer 

que houve produção de ausência do NAT em relação ao ELA.  

Outro dado que mostrou-se interessante, tanto por aparecer mais de uma vez em 

relatos quanto por seu significado para os sujeitos, é que os estrangeiros de outras 

nacionalidades latino-americanas, que não brasileiros, tendem a relacionar-se entre si a fim 

de, entre outras coisas, suprir a não abertura dos nativos, a evidenciada hospitalidade 

superficial. Esta não abertura nativa, de certa forma, também funcionaria como uma não 

disponibilidade para o enriquecimento mútuo e o reconhecimento recíproco, logo à 

interculturalidade.   

O desinteresse em se relacionar pode ter alguns sentidos, mas neste caso, toma-se o de 

“tirar o interesse a”, “provocar indiferença”, “negligenciar”, “não interessar-se por”. As 

motivações para tal desinteresse não chegaram a ser objeto de aprofundamento nas 

entrevistas, no entanto, agora percebe-se que seria um ponto importante a ser explorado. De 

toda forma, pode-se afirmar que a tão propalada hospitalidade nativa é questionada pela maior 

parte dos sujeitos da pesquisa, uma vez que se faz presente a pouca iniciativa por parte do 

nativo na busca por relacionamentos mais duradouros, e isto tanto em escala pequena quanto 

em escala grande.  

Para finalizar este ponto, como foi possível perceber, a hospitalidade superficial, 

enquanto uma ausência percebida, manifestou-se principalmente pelo desinteresse em 
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conhecer o outro em suas várias dimensões, sendo que uma maneira de explicar esta postura 

nativa poderia ser a falta de interesse em se relacionar com um outro que se considera 

atrasado, inferior, desqualificado e que não possui seus saberes reconhecidos como credíveis. 

Tomando-se a escala grande como nível de análise, percebeu-se o elemento de 

ausência que se pode denominar de “exclusão – irrelevância nas relações informais”. Retenha-

se, que o uso do termo “exclusão”, empregado aqui, é tomado em seu sentido substantivo, ou 

seja, o mesmo que o ato ou efeito de excluir ou de ser excluído. A irrelevância, neste caso, 

seria mais um efeito do ato de excluir. Seguem alguns trechos significativos:  

 

 

“[…] a gente tava numa reunião, tava todo mundo reunido, e chegava a hora 

de almoçar, a reunião acabava e o pessoal ia embora como se eu fosse uma 

cadeira sabe!?” [VEN2]; “toda a reunião leva 15, 20 minutos falando de 

futebol, de clima, de algum tema político, ou alguma situação próxima 

a…Porque isso é uma cultura! […] eu descobri que eu tinha que ter um time. 

Eu descobri que eu tinha que ter um time. Porque esse é o tema típico de 

conversa para você…Esse é um tema tribal!” [VEN1]; “[…] tinha que ter 

um time…Afinal, se eu não tenho um time, vou ficar de fora…Então eu sou 

palmeirense” [COL2]. 
 

  

A partir das falas acima, vê-se que é uma linha tênue a qual separa a exclusão dos 

sujeitos, da possibilidade de sua exclusão. De fato, o que se têm, em boa medida, é um receio, 

um medo de “ficar de fora”, de não ser aceito no grupo, de ser preterido pelo grupo. Como se 

sabe, as relações informais possuem relevância na vida organizacional, pois por meio delas há 

toda uma “estrutura invisível” ou “submersa” na organização, mas que não deixa de ser 

vívida, atuante, por vezes determinante. Assim, ao se perceber a possibilidade de “ficar de 

fora” ou mesmo de ser excluído(a), de fato, destas relações, logo se vislumbra uma ameaça à 

sua “sobrevivência” organizacional, bem como, num sentido mais profundo, uma ameaça 

constante de ser rejeitado(a) enquanto pessoa, ou seja, algo que vai além da dimensão 

profissional. O sentimento expresso por VEN2, ao comparar-se a uma “cadeira”, pode dar um 

pouco da dimensão de irrelevância na qual foi posta por seus colegas de trabalho.  

Interessante perceber que o tipo de produção de ausência “exclusão-irrelevância”, 

tomando-se a escala pequena como referência, possui apenas uma alteração, que é a troca das 

relações informais no âmbito organizacional, para os relacionamentos de uma maneira geral. 

Tal elemento de desqualificação do outro, nestes termos, já fora identificado e comentado em 

escala grande. Assim, os “mecanismos” de funcionamento desta forma de marginalização do 



133 

ELA, em escala pequena, podem ser considerados os mesmos dos da escala grande, 

estendedo-se apenas para públicos mais amplos. Numa perspectiva psicodinâmica, poder-se-ia 

verificar com mais acuidade o processo de “ambivalência e a contradição interna, os aspectos 

psíquicos, a complexidade dos processos de socialização, fenômenos simbólicos e 

inconscientes” (NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008, p. 70). Da nossa perspectiva, 

entende-se que uma possível fonte de “exclusão-irrelevância” verificada nesta pesquisa, 

poderia ser explicada pela existência de lógicas intrínsecas aos modos de produção de 

ausência na atitude e no comportamento de alguns nativos, o que, por sua vez, geram formas 

de desqualificação social do outro, tais como a do ignorante, a do primitivo ou atrasado, do 

inferior, do desqualificado, entre outras.    

Em escala grande, outra modalidade de produção de ausência dava-se por meio da 

forma de desqualificação social de “ignorante”, segunda a qual procedia-se a um “não 

reconhecimento dos saberes do outro”. Outra forma de desqualificação social observada é do 

“improdutivo”/”desqualificado”, a qual possui relação com o não reconhecimento do outro a 

partir dos critérios de produção capitalista. Os trechos a seguir podem ser considerados 

ilustrativos:  

 

 

“Quando dava uma ideia o pessoal desqualificava, entendeu!? 

Desqualificava a ideia […] na reunião com o chefe e tal, aí a atitude era 

sempre de questionar, de colocar como que a coisa não tão boa así, 

entendeu!? Quando pedia ajuda…” [VEN2]; “[…] Tem um cliente que 

ébcirurgião plástico, né, que ele, às vezes quando ele fala que…Ele não 

parece, mas quando fala que é boliviano, algumas pessoas brasileiras…[…] 

É! Mas, ééé, algumas vezes eu vejo essa situação. Ele tem me comentado, 

que alguém, ele estava mandando fazer cirurgia, né, quando falou falou que 

ele era boliviano, eles ficaram…Meio…Desconfiados, né!?” [BOL1].   
 

 

As falas de VEN2 e BOL1 podem ser consideradas representativas de uma 

“monocultura do saber” dos nativos frente aos sujeitos, bem como suas referências nacionais 

e culturais; além de uma “monocultura dos critérios da produtividade capitalista”, cujas 

formas de desqualicação social seriam o “improdutivo”/“desqualificado”. No primeiro caso, 

há claramente uma desqualificação das ideias, sugestões, opiniões da participante, e isso do 

ponto de vista profissional/organizacional, como se os modos de pensar e agir de VEN2 não 

fossem os mais corretos em termos conceituais e/ou práticos, ou seja, uma postura contrária à 
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experiência construída ao longo de sua carreira, tida pelos nativos, de certa forma, como “não 

suficientemente válida”.  

Já em relação ao caso do médico relatado por BOL1, o caso parece de natureza 

semelhante, uma vez que a conduta de certos pacientes nativos indicariam uma 

“desconfiança” da competência profissional do cirurgião, e isso pelo fato do mesmo “ser 

boliviano”, portanto, a postura do nativo, neste caso, de alguma maneira é de descredibilizar 

os saberes do outro. Ainda tomando-se como referência este caso, em trecho da fala de BOL1 

que diz que “[…] ele não parece, mas quando fala que é boliviano […]”, mostra-se 

particularmente intrigante, pois poderia indicar, posssivelmente, uma “auto esteriotipização 

negativa”, isto é, uma certa “introjeção do estereótipo negativo” em relação aos bolivianos. 

Tal percepção do pesquisador pode ser reforçada pela fala a seguir:  

 

 

“Ele não, não parece! Pelo cuidado que ele tem, com o bom trato, 

tudo…Não tem muitos casos de ser, sabe, boliviano assim…É que é assim, 

boliviano normalmente é visto así, como aqueles meninos de corte de cabelo 

estranho…” [BOL1].  
 

 

Em outras palavras, a ideia mais ou menos generalizada que se tem em relação aos 

bolivianos, segundo BOL1, é de alguém que “não se cuida”, de “mal trato”, “sujinho”, 

alguém com cortes de cabelos “exóticos”. Como se sabe, o estereótipo funciona como 

pequenos quadros que levamos na cabeça (ARONSON; WULSON; AKERT, 2002, p. 294), 

portanto, uma vez formados, os mesmos mostram-se resistentes à mudança, o que só faz 

alimentar processos discriminatórios.  

Tomando-se a escala pequena como referência, também foi possível identificar formas 

de desqualificação do outro latino-americano pelos nativos, a partir de uma monocultura do 

saber e do rigor científico, o que produziria o “ignorante”. As falas representativas deste tipo 

de ausência são várias:  

 

 

“[…] deixa de ver knowhow, experiências próprias do seu quintal.” [VEN1]; 

“Son, son. Porque a idea que os brasileiros tem dos bolivianos é que eles 

son, é que eles são como aquelas pessoas que vem do campo, da roça, que 

todos tem esse nível cultural, esse nível de preparação. Que não tem escola, 

não conhecem a cidade, todos são sujinhos, así, mais ou menos, né.” 

[BOL1]; “[…] De alguma maneira menos educadas que os brasileiros 

standard.” [PER1]; “[…]brasileiro ainda tem uma mente fechada, nesse 
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sentido né!?O brasileiro está começando agora a viajar. O brasileiro está 

começando agora a explorar. Está abrindo la mente. O brasileiro tem hoje 

em dia uma situación diferente social, diferente de pensar.” [COL3]; “Posso 

falar uma coisa? A gente brinca muito, desde que chegou, com aquela frase 

que existe no Brasil: o melhor do mundo. Uma frase que...O maior do 

mundo, o mais grande do mundo.” [COL5]; “O melhor do mundo. A gente 

escuta muito, muito no dia a dia. Quando você vem de fora você fica: tudo 

bem, é um país grande, mas não é o melhor do mundo.” [COL6]; “Sim. 

Porque é... É um orgulho um pouco, eu falo de…É cego. Um pouco é... É 

visão de túnel.” [COL5]; “Porque a maioria das vezes é... São pessoas que 

nunca foram mais... Estiveram fora nem sequer da cidade, mas elas...Não 

tem…E quando a gente coloca, por exemplo, o exemplo da feijoada. Na 

Colômbia tem um prato muito parecido. No início a gente: ai é super 

parecido…Não, não, não. Só o Brasil tem. O Brasil tem a melhor comida do 

mundo…E assim foi com várias coisas, que a gente começou: ok…” 

[COL6]; “A perceber que essa comparação com a Colômbia, que é um país 

irmão, vizinho, né, culturalmente muito parecido, muito parecido, com 

muitas coisas similares. Era, você, no momento de falar: ah, não, é que na 

Colômbia o suco de limão... Coisas tão simples que vamos falar, cotidianas, 

o suco de limão: Não, o suco de limão tem só no Brasil! Caraca, como?! 

Colômbia é um país tropical, tem…!”[COL5]; “É, a gente teve muito isso.” 

[COL6].  

 

 

Na expressão empregada por VEN1, “deixa de ver knowhow, experiências próprias do 

seu quintal”, a palavra “quintal”  mostra-se significativa, pois pode ter o sentido daquilo que 

está “fora de casa”, portanto, o contrário do que está “dentro da casa”. Neste sentido, o que 

está dentro, está no centro da projeção do sujeito, por outro lado, aquilo que está fora, estaria 

na periferia. Assim, coloca-se o Brasil como centro e as demais realidades latino-americanas 

como “quintal” (periferia). De certa forma, o sujeito está a dizer que o Brasil não olha para o 

quintal (as outras realidades/experiências latino-americanas), como se não pudesse aprender 

alguma coisa com o “quintal”, ou seja, com a “periferia”. Ainda nesta trilha, ao não observar 

as experiências no “seu quintal”, os nativos desprezariam os “saberes periféricos”, portanto, 

desqualificando-os como ignorantes dentro de uma perspectiva de monocultura do saber que 

se mostra reducionista e discriminatória.  

A fala de BOL1 expressaria, de certa forma, uma produção de ausência produzida pelo 

nativo em relação ao estrangeiro, assim como de si (ELAELA). Parte-se do pressuposto de 

que a origem campesina de boa parte dos bolivianos, tidos como aquelas pessoas “que vem do 

campo, da roça, que todos tem esse nível cultural, esse nível de preparação. Que não tem 

escola, não conhecem a cidade, todos são sujinhos…”, os colocariam numa condição de 

“ignorância”, tomando-se o ponto de vista de uma monocultura dos saberes e do rigor 

científico, afinal, seriam pessoas “que não tem escola”. É quase como se assumisse que não 
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há conhecimento credível e possível fora do campo científico-educacional-urbano, de modo 

que despreza-se outros saberes tidos como não pertencentes aos cânones científicos e 

modernos. 

De alguma maneira, dentro do contexto geral da entrevista, pode-se considerar que 

BOL1 atribui o seu “não sentir-se discriminada”, não pelo fato de ser boliviana, mas por ser 

educada, pela profissão que exerce etc. Então, diante deste entendimento, pode-se dizer que os 

nativos discriminam os bolivianos, porém quando estes possuem um nível educacional, 

cultural etc. mais elevado, os mesmos não “sentem–se discriminados”, sendo que este 

mecanismo defensivo, pode ser criado a partir de uma produção de ausência de si, ou dá no 

mesmo, por uma tentativa de “descolar-se” desse “boliviano ignorante” de origem campesina.  

Conforme a fala de PER1 exposta, de maneira geral, nota-se que aquele “nativo 

standard”, assim nomeado pela participante, tende a considerar-se como mais educado do que 

os peruanos, portanto, ao estabelecer-se esta comparação favorável aos nativos, estes 

consideram os outros (no caso os peruanos), potencialmente, como “ignorantes”.  

A fala de COL3, vai por outro caminho, quando diz que “[…]brasileiro ainda tem 

uma mente fechada…”. Com esta fala, o que o sujeito está a querer transmitir, é a ideia, 

também recorrente em falas de outros participantes, de que o Brasil seria um país muito 

fechado, e que por isso, talvez, não se perceba outras realidades de países próximos 

geograficamente. O sentido atribuído pelo sujeito é como se o Brasil se auto bastasse, fosse 

auto suficiente, não precisasse aprender sobre o outro e com o outro. Embora em sua fala, haja 

uma “desculpa” para a produção de ausência do nativo em relação ao estrangeiro, no caso 

latino-americanos, percebe-se que tal saída resulta numa amenização – provavelmente não 

voluntária, e talvez até não totalmente consciente – de “justificar” um certo desinteresse dos 

nativos em relação a outras realidades, saberes ou experiências, especificamente latino-

americanas.  

Já as falas de COL5 e COL6, se direcionaram à necessidade dos nativos de “se 

engrandecerem” perante a “diminuição do outro”, utilizando-se para isso, de expressões como 

“o maior do mundo…”, “o melhor do mundo”, “só tem aqui…” etc., desde coisas simples, 

cotidianas, como dito pelos sujeitos, tais como comidas e bebidas, por exemplo. Tal atitude e 

comportamento nativo, de certa forma, poderia ser compreendido como um “esforço 

subjetivo” para preencher alguma lacuna, alguma “ausência”, alguma ferida “narcísica” deste. 

De qualquer forma, ao fazerem este movimento, os nativos produzem ausência ao não 

reconhecerem a qualidade da contribuição cultural do outro (seus saberes), no caso o 

colombiano, desde as questões mais simples, até as mais complexas. Portanto, a forma de 
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desqualificação social predominate é o do ignorante, afinal o outro “nem sabe fazer limonada, 

pois só existe aqui…”.  

O modo de produção de ausência representado pela monocultura do saber e rigor 

científico, rigorosamente, “consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura em 

critérios únicos de verdade e de qualidade estética, respectivamente” (SANTOS, 2010b, p. 

102), sendo que a forma de desqualificação social predominante é a do ignorante, “cuja a não-

existência assume aqui a forma de ignorância ou de incultura” (SANTOS, 2010b, p. 103). 

Note-se, contudo, que  nas falas dos sujeitos que foram interpretadas como pertencentes a este 

tipo de produção de ausência, nem sempre se viu o sentido clássico atribuído à teoria de BSS, 

porém, mesmo assim, tratou-se aqui de tentar encontrar nos discursos dos sujeitos, a partir dos 

chamados “grupo de falas com sentidos similares”, os elementos que representariam o “não 

reconhecimento dos saberes do outro”, havendo assim, portanto, a produção do “ignorante”, 

seja por “deixar de ver knowhow das experiências próprias do seu quintal”, ou por ser um 

“boliviano de origem campesina, que não vai à escola, sujinho…”, ou mesmo os colombiano 

“que nem sabem fazer limonada, pois só tem aqui…”. Como se vê, o não reconhecimento dos 

saberes do outro pode apresentar muitas faces.  

Ainda dentro da ausência “não reconhecimento dos saberes”, pode-se elencar algumas 

variantes a partir das vivências dos sujeitos, sendo a primeira delas o que se poderia chamar 

de “desprezo pelas outras culturas latino-americanas”; e por outro lado, uma “atração” por 

outras culturas, como por exemplo, a estadunidense e europeia. Seguem-se alguns trechos de 

entrevistas:  

 

 

“Eu penso que o brasileiro olha muito para fora, com admiração para outras 

culturas, especialmente culturas anglo-sajónas” [VEN1]; “[…] se a pessoa 

que está em cargos acima ou são teus pares são europeus…Não sei se 

americano, mas sendo europeus, eu acho que tem uma…Um maior respeito 

profissional do que se são latinos. Eu acho que sim.” [COL2]; “A América 

Latina não existe! É uma coisa…Para o brasileiro, o que a gente acha? Que 

para o brasileiro o resto da América Latina não existe. Eles olham mais 

para…Mais para fora, mais para a Europa. […] Mas os países que estão a 

volta dele, ele nem percebem que…” [COL5; COL6].  

 

 

As falas acima podem ser consideradas representativas de um certo estrangeirismo 

seletivo por parte dos nativos, pois ao mesmo tempo em que “despreza” outras culturas latino-

americanas, voltam-se para a cultura anglo-saxônica, particularmente a estadunidense, bem 
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como à Europa. Contudo, nota-se que tanto COL2 quanto COL4, num certo sentido, 

atribuíram a esta postura nativa um peso relativo de seu tamanho e importância na América 

Latina, como se pode verificar na fala a seguir: “Porque realmente o brasileiro, com o Brasil 

é muito mais, obviamente, por ser muito mais grande, muito mais, tudo acontece aqui.” 

[COL2]. Ressalte-se que esta ideia indicada por COL2, de algum modo, foi lembrado por 

vários sujeitos da pesquisa.  

Ainda tomando-se o fator estrangeirismo como foco, o que se pode considerar desta 

condição nativa, é que a produção de ausência não se dá exclusivamente em direção do 

expatriado latino-americano (NATELA), mas também em relação a si mesmo 

(NATNAT), também latino-americano. Para aqueles que desconfiam da existência do 

estrangeirismo como um fenômeno cultural, vale reforçar que importantes intelectuais 

reconheceram da existência deste traço cultural nativo (ver ROMERO, 1954; FREYRE, 1970; 

HOLANDA, 1995; GUERREIRO RAMOS, 1983, MOURA 1990), inclusive pensadores no 

denominado campo dos estudos organizacionais (ver BERTERO; KEINERT, 1994; MOTTA; 

ALCADIPANI; BRESLER; 2001; CALDAS; ALCADIPANI, 2006; RODRIGUES; 

CARRIERI, 2006; VERGARA, 2006; BIGNETTI; PAIVA, 2006; ALCADIPANI; CALDAS, 

2007; CALDAS 2009, IRIGARAY; VERGARA, 2010; ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 

2013).   

A referência que se faz à produção de ausência de si, pelo próprio nativo, tem a ver 

com a constatação de que o mesmo também é um latino-americano, porém por repelir tal 

identificação com o “outro latino-americano”, de fato, também repele-se a si mesmo. Tal 

resultado, confesse-se, não chegou a nos causar supresa, uma vez que Irigaray e Vergara 

(2010), ao referirem-se aos nativos em relação aos expatriados oriundos de países da América 

do Sul, disseram que “é bem possível que ao se verem frente a estes, como em um espelho, 

brasileiros vejam a si mesmos e rejeitem a imagem” (IRIGARAY; VERGARA, 2010, p. 59), 

vindo a procurar, de fato, uma identificação positiva, se assim se pode dizer, com “a imagem 

de desenvolvimento que europeus e norte-americanos podem passar” (IDEM).  

Araújo, Teixeira e Malini (2013), ainda no tocante ao estrangeirismo nativo, sugerem 

uma relação com o Complexo de Gulliver, posto que parte-se da ideia de que o brasileiro 

possui uma fixação pelo estrangeiro de países desenvolvidos e um certo desprezo pelas 

pessoas de países latino-americanos. Diante disso, lembremo-nos das palavras de Calligaris 

(1993) a respeito de nossa “curiosa exclusão interna”, haja vista, que ao não nos 

identificarmos com a figura fraterna, representada pelos outros países latino-americanos, 
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buscar-se-ia por uma figura paterna que se expressaria tanto pelo culto quanto pela repulsa, 

tanto pelo amor quanto pela subalternidade em relação a esse referencial externo. 

Outra variante do “não reconhecimento dos saberes”, em escala pequena, tem a ver 

com o que se denominou “efeito espelho negativo”, caracterizado por uma “não identificação 

com o outro latino-americano”. Em outras palavras, uma recusa do nativo em identificar-se 

com a América Latina, com os outros latino-americanos e consigo mesmo, haja vista a sua 

condição latino-americana. Seguem alguns trechos representativos desta questão:  

 

 

“ahh, porque os latino-americanos…Ou seja, os outros. O latino-americanos 

não sei que, e eu “Ahã?! Acho que eu estava com meu namorado e alguém 

falou, os latino-americanos…O pessoal da América Latina…” [PER1]; “Eu 

acho que o brasileiro se acha latino, o que eu não tenho certeza é o que que o 

brasileiro entende por América Latina. E aí eu acho que o brasileiro tem 

meio que a síndrome de gringo, de gringo dos Estados Unidos, né, nós só 

chamamos gringos os Estados Unidos. Que é, que eles dizem que o país 

deles é América, que eles desconhecem que a América chega até o Pólo Sul. 

[…] Existe o Brasil! Fora do Brasil, o que que tem fora do Brasil?! Né!? 

Alguma coisa tem por aqui próximo, mas…Não é tão exagerado como o 

americano, mas tem um síndrome de americano, então, eu acho que sí, ele se 

considera latino, mas, mas éééé…” [COL1]; “Corintiano é só corintiano, 

brasileiro é só brasileiro. Acho que... Que a América Latina é uma 

consequência geográfica. Olha, o brasileiro é só brasileiro. Latino é...?!” 

[COL2]; “Não. Acho que os brasileiros não se acham parte do povo latino-

americano.” [COL3]; “Não, inclusive na fala, né, às vezes fala que é:  

Latinos?! Como assim latinos?! Vocês esquecem que vocês são, né!?” 

[COL4].  
 

 

A pergunta, que em determinado momento foi realizada aos sujeitos da pesquisa, foi 

se eles achavam que os brasileiros se consideravam latino-americanos. A resposta 

praticamente unânime foi não, como algumas das falas acima puderam demonstrar. Na visão 

dos participantes do estudo, os nativos não se consideram latino-americanos ou se 

“esquecem” do que realmente são. Alguns atribuem a esta postura nativa, um certo isolamento 

do brasileiro. O efeito espelho pode ser outra vertente explicativa para o fenômeno percebido 

pelos sujeitos. COL1, particularmente, chega a dizer que considera que o brasileiro se 

considera latino-americano, mas numa interpretação simplicadora, parece que afirma uma 

coisa para depois negá-la, ou seja, apenas como um recurso retórico. Contudo, tanto pelo 

conteúdo quanto pela diferença com as demais respostas dos outros sujeitos, ao dizer que era 

uma pergunta difícil de responder, em primeiro lugar, COL1 “deixa no ar” uma complexidade 

que envolve a situação, mas a seguir, sua resposta é afirmativa. Neste sentido, sua fala se 
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coaduna com as dos demais sujeitos, na direção de que os brasileiros são muito “auto-

suficientes”, “auto-bastantes”, que até possuem uma noção de pertencer a uma América 

Latina, mas que, ao final, só conseguem ver a si mesmos, de não atribuir relevância para 

aquela “alguma coisa tem por aqui próximo…”.  

Se assim for, ao não procurar uma identificação com os outros latino-americanos, de 

não reconhecer seus saberes, de considerá-los inferiores, atrasados, desqualificados, 

improdutivos etc., o nativo, de certa forma, além de produzir não-existências sobre o outro, 

também produz ausência sobre si mesmo, na medida em que não se reconhece parte da sua 

própria constituição histórica, e mais, talvez (re)alimente a sua “clivagem existencial”. Nesta 

direção, é inevitável não deixar de lembrar da pesquisa empreendida por Irigaray e Vergara 

(2010), quando ao referirem-se à hospitalidade dos brasileiros para com expatriados de países 

sul-americanos, disseram que “[…] É bem possível que ao se verem frente a estes, como em 

um espelho, brasileiros vejam a si mesmo e rejeitem a imagem […]” (IRIGARAY; 

VERGARA, 2010, p. 59).  

Crê-se ainda, que o componente nomeado de Complexo de Gulliver, possa ter alguma 

influência nessa posição nativa de procurar a não identificação com o outro latino-americano, 

pois como já se comentou, faz sentido pensar o brasileiro como um “Gulliver” diante dos 

“gigantes” do chamado “Primeiro Mundo” e dos “seres minúsculos” de países latino-

americanos (ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013). Neste processo de não identificação ou 

de repulsa via um efeito espelho, de fato, o nativo produz uma ausência de dignidade na 

relação consigo mesmo. Ainda, seria interessante verificar até que ponto esse efeito espelho 

negativo (rejeição), bem como o Complexo de Gulliver, poderiam estar vinculados a uma 

estrutura de dominação psicológica e ideológica, tal qual na perspectiva de Ashis Nandy, uma 

vez mesmo que o colonialismo e o neocolonialismo sobrevivem no nível do imaginário 

(NANDY, 1983).  

O “pouco interesse pela cultura do outro”, mostrou-se como mais um vértice da 

ausência “não reconhecimento dos saberes” em escala pequena. COL2, por exemplo, quando 

questionada se percebia que os brasileiros se interessavam sobre a Colômbia, os colombianos 

e sua cultura, logo de início diz que os nativos não sabiam direito onde ficava a Colômbia, 

mas que ela se esforçava por fazer conhecer seu país, sua cultura. COL2 relatou que sente-se 

orgulhosa de ser colombiana, e que quando ia à Colômbia, sempre procurava trazer alguma 

coisa para mostrar, de modo a tentar despertar o interesse dos nativos para a sua cultura, para 

o seu país. Neste tocante, parece ser relativamente claro que os nativos, por sua própria conta, 

pouco interesse tinham sobre a cultura colombiana, senão apenas aqueles que, em geral por 
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iniciativa de COL2, tornavam-se mais próximos. Sendo assim, a pouca iniciativa dos nativos 

em interessar-se pelo outro, do ponto de vista cultural, por seus saberes, pode sugerir 

produção de ausência. No caso de COL5 e COL6, quando indagados se os nativos 

demonstravam mais interesse pela Colômbia ou pela Alemanha, os dois não exitaram em 

afirmar que pela Alemanha, questionamento este que poderia causar estranheza, se não fosse 

pelo fato de terem estudado e trabalhado por muitos anos no país europeu, bem como por 

COL6 ter dupla cidadania, colombiana e alemã. 

O pouco interesse demonstrado pelos nativos em relação a outras culturas sul-

americanas, segundo a visão de parte dos participantes da pesquisa, possui um lastro, no 

fenômeno do estrangeirismo, traço cultural nativo amplamente reconhecido por pensadores 

brasileiros de vários campos do conhecimento (ver ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013; 

IRIGARAY; VERGARA, 2010; CALDAS, 2007; CALDAS; ALCADIPANI, 2006; 

HOLANDA, 1995; GUERREIRO RAMOS, 1985; FREYRE, 1970; ROMERO, 1954). 

Contudo, não se trata de desenvolver uma fixação por qualquer referencial de fora, mas sim, 

como foi possível perceber na experiência de COL5 e COL6, primordialmente em “objetos” 

oriundos do Norte Global, no caso específico, a Alemanha.  

Esse resultado, de certa forma, se relaciona com o do “estrangeirismo seletivo – 

desprezo pelas culturas latino-americanas”, constatado e comentado anteriormente. Além 

disso, é possível inferir que tal posicionamento também possui relações com o “efeito espelho 

– não identificação com o  outro latino-americano e com aquilo que se é”, assim como com o 

divulgado complexo de inferioridade do nativo. É provável, ainda, que esse posicionamento 

também seja comum entre outros povos latino-americanos anteriormente colonizados, haja 

vista que segundo Calás e Arias (2007), o estrangeirismo não é uma exclusividade brasileira. 

Além disso, o interesse genuíno pela “cultura do outro” seria, a nosso ver, uma pré-condição 

para o desenvolvimento de uma ecologia dos saberes, portanto a ausência desse interesse, ou 

mesmo uma presença com pouca ênfase, seria um obstáculo à consecução desta utopia 

realista
29

.    

A monocultura dos critérios de produtividade capitalista mostrou-se outra forma de 

desqualificação social promovida, tanto em escala pequena quanto em escala grande, o que 

gera, por sua vez, a figura do improdutivo, do desqualificado e do preguiçoso, o que pode 

guardar, neste caso, estreita relação com a figura do “ignorante”, uma vez que ao “não serem” 

detentores dos saberes “válidos”, “confiáveis” e “corretos”, tampouco estariam 

                                                             
29

 O termo utopia realista aqui utilizado, é a rigor tomado emprestado no sentido literal empregado por 

Boaventura de Sousa Santos (2007a).  



142 

suficientemente qualificados para os parâmetros da monocultura dos critérios de 

produtividade capitalista, não sendo, portanto, produtivos o suficiente. De fato, ao par do 

“ignorante”, pode haver uma correspondência com o “desqualificado/improdutivo”.  

Vale a pena lembrar, que uma das perspectivas contidas na monocultura dos critérios 

de produtividade capitalista, têm a ver com a ideia de que o trabalho para ser considerado 

produtivo, deveria estar voltado exclusivamente à maximização da geração de mais-valia ou 

lucro, num dado ciclo de produção (SANTOS, 2010b). Em linha com este pensamento, as 

formas de desqualificação social produzidas por esta lógica seriam a do improdutivo, a do 

desqualificado e a do preguiçoso (IDEM). Cabe considerar que a forma de luta à esta 

racionalidade discriminatória e reducionista, seria a adoção de uma ecologia das 

produtividades.  

Ao utilizar-se a escala grande, têm-se a identificação de outro modo de produção de 

ausência, o qual nomeou-se como “naturalização da diferença”, tendo se evidenciado por 

meio do envio de sinais de inferioridade do outro. Os trechos que se seguem indicam tal 

compreensão:  

 

 

“[…] às vezes o brasileiro se acha…[…] No início, é, nossa, chega um 

momento que você se sente inferior mesmo.” [VEN2]; “Ah, eu acho 

que…Eu acho que sí. Eu senti em alguns companheiros né. Talvez se faz 

essas brincadeiras pesadas falando: oh colombiano não sei que…Vai…” 

[COL3]; “Ah eu vou falar: você é Colômbia![…] Não! Você é paraguaia, 

paraguaia. Falavam para mim porque sou metade alemã e metade 

colombiana. […] Originalmente, é…É uma questão bem…Tipo inferior, 

inferior. […] Eu não sei se eu teria conseguido, arrumado um emprego 

assim, se eu tivesse o mesmo histórico, mas vindo da Colômbia. É mais 

provável que não.” [COL6]; “[…] Então, por que você tá aqui? Esse é o 

Brasil! Se você não gosta…[…] piadas degradantes sobre os colombianos no 

trabalho.” [COL5; COL6].  
 

 

Tal postura possuídora de uma lógica de classificação, ou dá na mesma, de uma 

monocultura da naturalização das diferenças, mostra-se como uma forma de hierarquização 

social, sendo que um é o “superior”, aquele que “se acha”, e um outro inferiorizado, ou tido 

como “naturalmente inferior”. Em sua fala, por exemplo, COL3 chega a ter alguma 

dificuldade ao se referir a maneira desrepeitosa, de pouca valorização ou mesmo de 

desconsideração com a qual foi tratado por alguns companheiros de trabalho, tratando-o como 

“inferior”, com insultos, como por exemplo, com o “oh colombiano…Vai…”.  
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Já no caso de COL6, a empresa estava a procura, de “alguém com jeito alemão”, 

conforme a fala a seguir: “Eles falaram pra mim: a gente precisa de alguém com expertise 

alemão, com jeito alemão. […] É que a gente tá precisando duma…Duma pessoa com 

coração alemão, que seja mais fria e que consegue por…Se posicionar”. Diante desta fala, 

pode-se pensar, sugestivamente, que a colombiana só foi ouvida porque, neste caso, tem um 

“coração alemão”, portanto, não se valorizou COL6 como colombiana, sul-americana, mas 

sim por sua metade “alemão”
30

, sendo assim, pode-se verificar o papel desempenhado pelo 

estrangeirismo no modo de ser do nativo, inclusive do ponto de vista da política de recursos 

humanos voltada à contratação de quadros, afinal, o que se valorizou como superior foi a 

“expertise alemão”, como diz COL6, o “jeito alemão” de ser “mais profissional”, logo alguém 

capaz de se posicionar, em detrimento mesmo da “inferioridade”, “incapacidade” de alguém  

com o “coração colombiano”, em particular, e com o “coração latino-americano”, em geral.   

Na escala pequena, a monocultura da naturalização das diferenças também foi sentida. 

Reforce-se que a forma de desqualificação social primordial, nesta monocultura, é a 

“inferiorização do outro”, o que se dá por meio de uma lógica de classificação social que 

tende a naturalizar as hierarquias. Várias falas podem caracterizar esta ausência:  

 

 

“[…] Você tá aqui melhor, do que cê tava...Como se assim…Você tá aqui no 

Brasil, melhor do que se você estivesse no seu país.[…] Eu acho que o 

brasileiro pensa: eu só sairia do meu país se tem algo muito, muito melhor. 

Não só economicamente, mas [palavra inaudível] e tal. Agora, se eu vim da 

Colômbia, obviamente você está melhor aqui do que estaria lá.” [COL2]; 

“[…]os caras, eles têm um, assim, eles têm outro estilo de vida, né. Então, é 

difícil comparar…Eu sinto que eles se sentem um pouco superiores. Eu 

nunca me senti inferior!” [COL4]; “[…] O melhor do mundo…Um frase 

que…O maior do mundo…O mais grande do mundo…! O melhor do 

mundo. A gente escuta muito, muito no dia a dia.” [COL5 e COL6].  
 

 

No que tange à produção do “inferior”, COL3 foi taxativo em sua resposta, dizendo 

que parece que os nativos adotam uma postura que estão “fazendo um favor de deixá-lo viver 

aqui”, colocando-se, portanto, num patamar de superioridade frente ao outro latino-

americano, acrescentado apenas, que os nativos consideram os colombianos narcotraficantes 

etc., mas que embora isto o moleste, adota uma postura de procurar não se deixar afetar com 

tais mensagens. Já COL2 é mais indireta em sua resposta, mas reproduz o que considera a 
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 COL6 cumpriu o ensino superior na Alemanha, além de ter reconhecida a dupla cidadania devido a origem 

alemã de sua mãe.Outro aspecto que a empresa a valorizou por sua “metade alemão”, é que COL6 morou por 

vários anos na Alemanha.   
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mentalidade nativa: “Agora, se eu vim da Colômbia, obviamente você está melhor aqui do 

que estaria lá”. Ambos os depoimentos trazem um componente afirmativo de uma pretensa 

postura de superioridade dos nativos, o que dentro de uma lógica classificatória e 

hierarquizante, inferioriza o outro, explicitamente ou não. 

Ainda em relação à produção do “inferior”, e logo do seu antípoda, o “superior”, têm-

se também o sentir de COL4, que diz que “eles se sentem um pouco superiores”, mas 

ressalva que nunca se sentiu inferior. No trecho um pouco ampliado, COL4 coloca que já 

sentiu uma postura de superioridade dos brasileiros fora do trabalho, em outros tipos de 

relações sociais, por exemplo, com alguns pais de colegas da escola dos filhos, e é nesta 

direção na qual se dá a sua fala. Contudo, ao procurar ressaltar que nunca se sentiu inferior, 

portanto, ao não sentir-se inferior, nem superior, mostra alguma consciência de valor próprio, 

de autoestima, o que, pode ser um elemento fundamental para haver a produção de 

emergência.  

Tomando-se ainda como elemento interpretativo a questão da “naturalização da 

diferença”, pode-se citar o que COL5 e COL6 nomearam de “orgulho brasileiro”, qualificado 

pelos mesmos como “muito forte”. Este suposto “orgulho brasileiro” se expressaria em muitas 

circunstâncias, mas quase sempre percebido em expressões superlativas do país, de sua 

cultura, do esporte, entre outras manifestações da vida cotidiana, o que pode ser 

representativo de uma busca de “engrandecer-se” perante a “diminuição do outro”. Assim, no 

nosso entender, utilização de expressões superlativas e positivas para representar-se, 

automaticamente tenderiam a classificar e a hierarquizar, haja vista que os termos “maior” ou 

“melhor”, sempre são relativos a algo ou a alguém. 

Cabe ressaltar, que a lógica da classificação social como força motriz da monocultura 

da naturalização das diferenças, possui nas classificações raciais e sexuais as suas mais 

salientes manifestações (SANTOS, 2010b), contudo, com alguma liberdade teórica é possível 

ampliar este campo classificatório. A forma de desqualificação social produzida por esta 

lógica classificatória é o “inferior”, sendo que a melhor maneira de luta contra esta 

mentalidade dá-se por meio de uma ecologia dos reconhecimentos (IDEM).   

Uma variante desta produção de ausência denominada “naturalização da diferença”, 

em escala pequena, deu-se pela “desvalorização do outro”. Seguem alguns trechos de uma 

entrevista:  
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“Eu acho, eu acho que, que…Eu não sei se eu qualificaria isso de arrogante, 

vai soar mais duro ainda, mas eu acho ignorância, entendeu!? Acho que 

quando você não conhece o que tão bom que tá fora, você que é melhor do 

que na verdade você é! Eu acho que o Brasil tem muito o que 

aprender…[…] É igual, imagine você, ficar dentro de casa, não tem contato 

com nenhuma outra pessoa. Você acha que seria um indivíduo melhor se 

ficasse em casa sem contato nenhum com o mundo exterior?! Então é isso 

que eu percebo sabe!? Eu acho que é um pouco se sobrevalorizar por pouco 

contato com o mundo exterior. Acho que as vezes o brasileiro acha que ele é 

o umbigo, ele olha só pro seu próprio umbigo.” [VEN2].  

 

 

O trecho de VEN2 parece-nos um dos mais significativos de toda a entrevista, 

principalmente do ponto de vista dos modos de produção de ausência propostos por BSS, e de 

suas consequentes formas de desqualificação social (SANTOS, 2010b). Em primeiro lugar, a 

entrevistada não considera que o nativo seja “arrogante”, mesmo que “o brasileiro se ache”, 

mas note-se que emprega o termo “ignorância”. Dentro deste contexto, ignorante é aquele que 

não conhece, a quem falta ciência ou saber, a ignorância seria, neste caso, o estado de quem 

ignora. E o que o nativo ignora, conforme a sua visão? O outro, isto é, o outro latino-

americano. E VEN2 acrescenta que o Brasil e o brasileiro, “tem muito o que aprender”, ao 

que se poderia acrescentar, “aprender do/com  o outro e de si/consigo mesmo”. O 

“sobrevalorizar-se” do nativo – afinal “ele se acha” – poderia ser fruto, entre outras coisas, de 

sua própria ignorância em relação ao outro e em relação a si mesmo. Entende-se que ninguém 

pode conhecer-se, minimamente, a não ser por meio da relação com o outro que não ele 

mesmo, afinal, é preciso que haja no indivíduo, um movimento subjetivo que o conduza a um 

esforço para dizer “Eu”, esforço este que passa por uma reflexão da existência do Id, da libido 

e dos papeis sociais (TOURAINE, 1994, p. 221).  

Ademais, quando VEN2 diz que o brasileiro “olha só pro seu próprio umbigo”, ela 

está querer dizer que o nativo possui uma enorme dificuldade de estabelecer a alteridade, de 

conviver com o outro, de viver na igualdade e na diversidade, de enxergar o outro como ele é, 

de aceitar o outro como ele é. Ao negar a alteridade na relação com o outro, portanto, ao 

estabeler a não-relação e ao “olhar somente para si mesmo”, egocentricamente, o nativo 

produz ausência de dignidade na relação com o outro. Talvez, possa-se dizer que tal postura 

do nativo poderia dar-se devido a uma baixa autoestima do mesmo, provavelmente oriunda, 

conforme apontou Calligaris (1993), da necessidade de um pai, bem como do nosso complexo 

de inferioridade. De todo modo, corrobora-se, de certa forma, o que Irigaray e Vergara (2010) 

sugeriram, isto é, que os brasileiros valorizam diferentemente expatriados pertencentes a 

diferentes países. 
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Tomando-se novamente a escala grande, outro fator gerador de ausências, tem a ver 

com o “baixo nível de reconhecimento recíproco e de abertura ao enriquecimento mútuo”,  o 

que se manifestou por meio da dificuldade para compreender as diferenças culturais e de lidar 

com elas suficientemente bem. Seguem alguns trechos representativos desta ausência:  

 

 

“Os caras não tem compromisso! Não cumprem a palavra. […] o brasileiro 

tem pouco planejamento…Para mim foi choque de culturas…Venho da 

cultura americana, da cultura espanhola, isso é mais forte. […] é que, aqui, 

há um respeito muito grande à autoridade. Muito, muito grande! E na cultura 

espanhola e na cultura americana, no, é uma cultura mais irreverente. Ou 

seja, há um respeito à autoridade, mas não há submissão, não há baixar a 

cabeça. Se eu não concordo, eu não concordo! […] Personaliza. O brasileiro 

personaliza muito…ele não gosta de mim…E o brasileiro que eu tenho 

interagido, ééé, associa a uma diferença pessoal. […] O brasileiro não gosta 

do confronto…[…] Não assume! O brasileiro não assume. Não é direto! […] 

O brasileiro é pouco objetivo…Então, é, fica muito ambíguo. O brasileiro 

não é direto, ou seja, não é claro. Eu sou direto. Sim, sim, porque é uma 

coisa…Isso é cultura americana” [VEN1]; “[…] liderar uma equipe aqui é 

muito difícil, porque o pessoal, em geral, tem uma tendência a sempre falar 

que pode, não importa se vai fazer ou não. […] é muito difícil você confiar 

quando alguém fala que vai fazer alguma coisa. […] o pessoal te enrola, 

pessoal fala que vai fazer e não faz, se compromete e não cumpre. […] 

Então, imagina a dificuldade quando você vai perguntar para alguém se 

amanhã entrega e demora duas semanas para entregar aquele negócio!?” 

[VEN2]; “Eu tive que mudar porque as pessoas não se tocavam. […] ainda 

faz um grande gap entre o que eu sou e o que é o Brasil culturalmente” 

[COL1]; “[…] medo de discordar do brasileiro. […] o brasileiro não é 

direto.” [COL4]; “[…] falta de compromisso. […] falta de proatividade. […] 

dificuldade em dizer não. […] não cumprimento de prazos. […] evita 

conflitos, hierarquia forte.” [COL5 e COL6].   
 

 

Embora as falas apresentadas reflitam a percepção dos sujeitos em relação a 

determinados traços culturais nativos, pode-se considerar que a mera identificação dos 

mesmos não seja o bastante para compreendê-los, e mais ainda, para lidar suficientemente 

bem com as diferenças. De toda maneira, as diferenças culturais existem, de parte a parte, o 

que de modo algum deve ser negado, no entanto, é de se supor que o déficit de inteligibilidade 

recíproca é um fator potencial de tensões, desentendimentos, disfuncionalidades no âmbito da 

gestão e das organizações, o que, aliás, foi reconhecido por VEN1, quando diz que tais 

“traços” – poderíamos dizer diferenças – “trouxe desgastes e dificuldades à sua gestão, 

inclusive em relação a pares e superiores”. Assim, pode-se inferir que esta postura de “pouca 

preocupação em compreender aspectos da cultura e da sociabilidade do outro”, não se dava de 

modo unilateral, ou seja, somente do nativo em relação ao expatriado, mas numa via de mão 
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dupla. Ressalte-se que as empresas tampouco demonstraram agir a fim de melhorar esta 

situação, o que será analisado um pouco adiante.  

Ainda no tocante às diferenças culturais e às dificuldades a uma inteligibilidade 

recíproca, foi possível perceber a influência hegemônica da “cultura americana” no campo da 

gestão. Em alguns momentos, por exemplo, VEN1 diz que “isso é cultura americana”, ou 

ainda a “cultura espanhola”, mas esta última, algumas vezes escudada na “cultura 

americana”. O que se vê, é que a cultura anglo-saxônica é tão dominante no âmbito da 

administração, que poderia ser mesmo a representação do que é ser “direto”, do que é “saber 

planejar”, entre outros aspectos potencialmente comparativos. Diante disto, o que se percebe, 

é que o estrangeirismo não é uma característica unicamente nativa, aliás como já haviam 

sinalizado Calás e Arias (2007).  

As projeções das ausências percebidas pelos sujeitos, em sua maioria, tiveram como 

direcionamento das falas os nativos em relação aos estrangeiros/expatriados (NATELA). 

Contudo, numa única dimensão, a da “dificuldade para compreender as diferenças culturais” 

ou ainda “da dificuldade para a inteligibilidade recíproca”, pode-se constatar uma via de mão 

dupla, ou seja, um potencial de produção de ausências ou de não reconhecimentos dos saberes 

mutuamente, aliás como já se pontuou. Neste sentido, pode-se dizer que há um 

bidirecionamento de não-existências relativa à referida “dificuldade para interpretar traços 

culturais do outro”. Em relação a esta questão, seguem algumas falas representativas:  

 

 

“Venezuelano é bem mais direto, brasileiro nunca fala não! Ele sempre fala 

sim! Sempre fala que pode, que vai fazer, que sí vai…Vou te dar um 

exemplo: minha filha, por exemplo, fez um churrasco de aniversário, em 

casa, e ela convidou, talvez umas trinta pessoas, todo mundo falou que ia. 

Chegou uma! O pessoal cumpre pouco o que promete, é bem, nossa, fugiu a 

palavra. Bem decepcionante. Porque o pessoal cria uma série de expectativas 

que nunca cumprem. […] Então é isso que te falei. Pouco direto, não cumpre 

compromisso, em geral, prazos, nunca fala não, o brasileiro quer ser sempre 

bonzinho, quer sempre ser bem visto. Então não importa o que ele faça, o 

que importa é o que ele diga! É o que eu sinto.” [VEN2]; “O Brasil é 

relaxado demais. Eu acho que não existe um sentido de urgência aqui, né, as 

coisas urgentes é um coisa que se você tem sorte vai receber na semana que 

vem, assim, com muita pressão, mas é muito difícil, e é como se a gente 

falasse línguas diferentes. […] Ahhh, tem a questão de, de mascarar as 

coisas. De ser politicamente correto e aceito a regra pra seguir, nunca falar 

na cara do outro o que não concorda, o que não gosta, o que está mal feito, 

porque leva ao pessoal. Então, as pessoas sempre te mostram a cara de que 

vá tudo bem, de que estamos, tudo está perfeito, mas a verdade é que não 

está. E eles não vão te falar, e se falar, tá violando todas as regras sociais, 

políticas, culturais e demais…Porque tá te atacando…[…] brasileiro tem 
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muito de não manter a palavra na frente dos outros. […] É como se a gente 

falasse línguas diferentes.” [COL1].  

 

 

Como na escala grande, certos traços culturais nativos até chegam a ser identificados 

pelos participantes, mas em geral, há uma distância razoável entre identificar o traço, 

compreendê-lo e de lidar suficientemente bem com ele. Tampouco, se percebe explicitamente, 

que o nativo consiga “ler” os traços culturais do outro latino-americano, como por exemplo, o 

“ser mais direto” na comunicação do venezuelano. Diante disto, pode-se inferir, que para 

além das situações transcritas, muitas outras podem ocorrer nos relacionamentos cotidianos 

entre nativos e expatriados, seja pela dificuldade de “leitura” da cultura do outro, bem como 

de verificar a reflexividade dessa contextura em suas atitudes e comportamentos.  

Outra produção de ausência identificada na pesquisa, e que tinha no âmbito dos 

relacionamentos exercidos nas organizações o seu lócus operandi, tem a ver com o que se 

pode chamar de “pressão para o ajustamento linguístico e cultural”. Os depoimentos nesta 

direção são vários:  

 

 

“[…] Eu acho que a parte da comunicação. […] Então, eu tento ser 

específica, porque eu sei que quem vai ler também vai colocar: olha, a 

mulher está aqui há não sei quantos anos e ainda ela não escreve bem. […] 

Eu evito, mas eu gostaria que…Que ninguém tivesse que falar nada. […] Eu 

me preocupei por tentar falar melhor. […] É porque eu sabia só com o olhar. 

Se a pessoa já me olhasse assim, eu falo: puta, ela não está entendendo nada 

do que eu falei! Nossa senhora![…] É Fátima, é aquela colombiana…Meu 

português deve ser muito ruim, porque aquela mulher…Eu não queria que 

me rotulassem assim…” [COL2]; “Sí. Minha dificuldade, primeiro que tudo, 

foi com el idioma. […] Acho que faziam mais brincadeiras – fora do tom – 

comigo do que com outras pessoas. […] Você tem que falar português cara! 

Você tá no Brasil, fala português caraca!” [COL3]; “Todo mundo tem o 

mesmo conflito. Tipo o idioma, né!?” [COL5 e COL6].  
 

 

Como é reconhecido por COL5 e COL6, de certa maneira todo mundo tem um 

“conflito” com a questão do idioma. Tal assertiva mostra-se razoável, haja vista que todos os 

expatriados participantes da pesquisa vieram de países que possuem o espanhol como língua 

oficial, e no Brasil, fala-se a língua portuguesa. Contudo, embora exista, de fato, uma 

diferença linguística entre os expatriados latino-americanos e os nativos, isto não se mostra, 

de forma alguma, um fator para comportamentos agressivos e discriminatórios, a fim de 

pressioná-los a um ajustamento linguístico e cultural. Tais posturas demonstram, mais uma 
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vez, a predominância de um espaço cultural no qual se explicita a dominação de uns sobre os 

outros. Retenha-se que algumas empresas adotaram ações voltadas ao treinamento da língua 

para os expatriados, que podiam ou não ser ampliadas aos membros da família, conforme 

apregoado por Menegon, Reis e Sarfati (2013). Tais medidas não necessariamente poderiam 

ser consideradas como uma pressão a um ajustamento linguístico e cultural, porém se poderia 

questionar a não-existência de ações que implicassem no treinamento, na mesma direção, à 

equipe de trabalho que viria a atuar com o ELA.  

No plano das relações sociais mais amplas, isto é, na escala pequena, a “pressão para o 

ajustamento linguístico e cultural” exercida pelos nativos, mostrou-se recorrente entre os 

sujeitos. COL1, por exemplo, quando questionada se usava algum elemento de identidade 

cultural no âmbito do trabalho, respondeu que não, contudo, por ocasião da copa do mundo de 

futebol, no Brasil, relatou-nos uma situação interessante:  

 

 

“Agora, na copa, os dias que tinha jogo da Colômbia, eu levava camiseta da 

Colômbia! E as pessoas olhavam muito estranho pra mim, porque eu me 

adaptei muito rápido aqui no Brasil, e, e eu gosto do Brasil, tem essas coisas, 

mas todo lugar tem…”.  
 

 

E acrescenta:  

 

 

“Mas, sempre todas as pessoas, elas ficavam meio que, ééé, assim, com uma 

felicidade de ver estrangeiro, que abraçou tanto o país, que queria tanto o 

país, e na empresa toda, todo mundo me conhece e falam que eu sou a 

colombiana mais brasileira que existe. E que eu sou mais brasileira que os 

brasileiros. Ééé, enfim, então eu acho que, no momento em que eu cheguei 

com uma identidade do meu país, as pessoas ficaram meio confusas. Eu senti 

isso. Camiseta da Colômbia?! Como assim?! Falei, vocês não lembram que 

eu sou da Colômbia?!”.  

 

 

Ao escutar e ler esse relato de COL1, a reflexão vai na direção de tentar compreender 

a “pressão” dos brasileiros a fim de que os estrangeiros se ajustem culturalmente, para que 

sejam, afinal, “mais brasileiros do que os brasileiros”. CO1 conta ainda que chegou a ouvir de 

algumas pessoas de sua equipe que “eu que teria que ser a pessoa a se ajustar”.  

No caso de COL3, por exemplo, o mesmo considerou que achava que os nativos 

esperavam que ele se comportasse como um nativo, mais ainda, disse que “se sentia 
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brasileiro”. Provocado um pouco mais sobre esta questão, acrescentou que não se tratava de 

“ficar cien por ciento brasileiro”, afinal “mas vem em mim aquela outra costume, de não 

deitar la cabeça, de não ficar com la boca fechada, de expor educamente, lógico, o porque eu 

não estou de acordo com aquelas ideias né, mas eu acho que é lo único”, referindo-se a certas 

diferenças entre o modo de ser do colombiano e do brasileiro, notadamente uma certa postura 

de submissão dos brasileiros em comparação com uma certa postura altiva do colombiano.  

Para COL5 e COL6, atinente a pressão para ajustamento ou adaptação cultural, os 

mesmos disseram que vir para o Brasil “Era... Era a ponte para a América Latina e era a 

possibilidade de voltar, de ficar mais perto de casa”. Acreditavam, de alguma maneira “que 

era a mesma coisa que na Colômbia”, que “culturalmente ia ser bem... Bem mais tranquilo. 

Parecido”, contudo, conforme alegam,  “a gente não... Nunca experienciou lá um choque 

cultural, como o choque cultural que a gente experienciou no Brasil”, sendo que o emprego 

deste “lá”, referia-se a suas vivências na Alemanha. COL5 e COL6 relataram ainda que o 

pensamento foi que “ah, não, vai ser a mesma coisa que na Colômbia. A gente vai se virar 

super lá. É só aprender o idioma, falar português que a gente sai bem […] A língua vai ser 

diferente, sei lá. Mas no final...”. E acrescentam: “É muita coisa que a gente no dia a dia foi 

descobrindo: “Nossa! Eu estou me sentindo tão alemão…Eu não sei se virei tão alemão, que 

está me chocando muito”. Nestes trechos, nota-se que a realidade não correspondeu à 

expectativa de proximidade cultural que os sujeitos tinham em mente, comparando-se a 

Colômbia e o Brasil. De fato, afirmaram que tiveram um “choque cultural” como nunca 

tinham até então vivenciado. Acrescente-se que ao conversarem com outros colombianos, 

descobriam que as dificuldades enfrentadas eram muito semelhantes, portanto, tal situação 

não se dava, necessariamente, em função de terem vivido muito tempo na Alemanha. 

Até este ponto das produções de ausência, tendo o NAT como promotor e o ELA 

como vítima deste processo, embora em alguns momentos também seja possível identificar 

algumas ausências produzidas por estes últimos, o que salta aos olhos é a correspondência 

estrita entre os fenômenos em escala grande e em escala pequena. Em outras palavras, o que 

se vê, é uma relação dinâmica entre as ausências, tendo como pano de fundo a esfera das 

relações sociais no âmbito organizacional e as outras relações mais amplas existentes no 

conjunto da sociedade. Como se pode notar, as fontes causadoras de ausência são as mesmas, 

exceto pelo recorte “observacional” que se dá no objeto em estudo. Mais ainda, a dinâmica 

verificada entre as duas dimensões de ausência permite-nos inferir que a escala pequena, neste 

caso, influencia a escala grande, de modo que não se deve estranhar que determinadas 
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posturas verificadas nas relações sociais mais amplas, também se reproduzam em esferas mais 

restritas, como a organizacional.  

Uma outra ausência produzida em escala grande, mas que neste caso, não possuía 

correspondente em escala pequena, tem a ver com uma postura “defensiva” do nativo em 

relação a uma suposta “ameaça” que o ELA representava ao seu emprego ou a sua posição na 

organização. Tal postura do nativo, de certa forma, “justificaria” comportamentos de 

hostilidade para com o estrangeiro, como se pode constatar a partir da fala a seguir: “[…] o 

que que eu senti, era como que quem estava na empresa, achavam que eu estava roubando o 

lugar de um brasileiro” [VEN2]. Esta atitude e esse comportamento “defensivo-ofensivo” do 

nativo, de alguma maneira, pode ser percebida a partir de uma visão de disputa por recursos 

escassos, sendo que tal postura seria mais comum diante da real escassez do recurso em 

questão, tendo o estrangeiro, em geral, um papel de bode expiatório. Sendo assim, seria 

“justificável” e até “compreensível” para alguns – que também podem ser muitos – as 

agressões contra os estrangeiros.  

Tal comportamento poderia ser explicado por meio de uma perspectiva teórica realista 

do conflito, na qual dispõem-se que “uma das causas mais óbvias de conflito e preconceito é a 

competição – por recursos escassos, por poder político e por status social” (ARONSON; 

WILSON; AKERT, 2002, p. 310). Na mesma linha, “a teoria do conflito realista sustenta que 

recursos limitados levam a conflitos entre grupos e resultam em preconceito e discriminação” 

(IDEM), sendo comum observar que em tempos mais difíceis, economicamente, por exemplo, 

os conflitos aumentem, o que tende a trazer um cenário mais desfavorável ao grupo 

minoritário.  

Outra ausência a se destacar em escala grande, é a questão da “falta de colaboração, 

boicote e o isolamento na esfera organizacional e do trabalho”. O caso mais evidente foi 

apresentado por VEN2, como segue:  

 

 

“[…] Foi bem difícil! Inclusive tive alguns colegas, alguns chefes, 

nossa…Que tiveram algumas atitudes…Você sentia o preconceito! Era…Eu 

acho que ser mulher é sempre um fator a mais, mas em geral, o fato de ser 

estrangeira, de ser venezuelana, eu acho afetou sim! Percebi! Percebi. Eu 

não senti isso nunca como algo pessoal. […] Houve um grupo […] Que foi 

extreamente hostil! Vou te dar um exemplo. É, eu tava precisando de uma 

pessoa na minha equipe, quando eu fui procurar não tinha ninguém, as outras 

equipes estavam lotadas de serviço para fazer e não dava. Vinha outro 

gerente pedir, e aparecia uma pessoa magicamente. Então, foi por isso que te 

falei, a gente observa…São coisas sutis…Coisa do tipo, você ia para uma 

reunião e via como todo mundo ofereci carona um para o outro, era como 
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se…Quando dava uma ideia o pessoal desqualificava, entendeu!? 

Desqualificava a ideia […] na reunião com o chefe e tal, aí a atitude era 

sempre de questionar, de colocar como que a coisa não tão boa así, 

entendeu!?Quando pedia ajuda…[…] O preconceito da pessoa que era 

diretora da área que eu tava, chegou a um extremo tal, que ele criou uma 

área pequenininha para me colocar. Num cantinho! Sem equipe, sem nada! 

Ah, você se vira para conseguir pessoas! Você acha que eu conseguia? Não 

conseguia! Não conseguia, por aquilo que te falei, porque nenhum colega 

queria…[…] Aí, nossa, me colocaram naquela área, naquele cantinho. 

Nossa, para mí foi horrível! Vou falar, eu tava deprimida! Eu nem queria 

trabalhar! Eu ia trabalhar por necessidade, porque eu tinha uma família para 

manter”.  
 

 

A partir da fala de VEN2, pode-se perceber a falta de colaboração de “colegas”, 

quando não o boicote por parte dos mesmos, inclusive com a participação de superiores. 

Interessante notar que a participante atribuiu a essa conduta de certos “colegas” a sua 

nacionalidade, por ser estrangeira, podendo ter uma influência, secundarizada, a questão de 

gênero. Do ponto de vista profissional, e principalmente organizacional, pode-se sugerir que 

tais condutas dos nativos podem ter causado algum “prejuízo” aos objetivos organizacionais, 

embora seja comum no âmbito da gestão e das organizações, defender-se uma gestão mais 

colaborativa, participativa, o trabalho em equipe etc. Ao se constatar tais comportamentos, 

poder-se-ia perguntar: onde estaria o trabalho em equipe? Ainda, o fator identificado de 

discriminação, ser estrangeira, embora seja consistente com a visão geral de VEN2, não se 

mostra suficiente como elemento explicativo, portanto, não sendo possível afirmar as razões 

mais profundas que poderiam estar ligadas a determinadas lógicas de modos de produção de 

ausências e/ou a uma disputa por recursos escassos, como status na estrutura organizacional, 

emprego etc.  

Considerando-se, exclusivamente, a escala pequena, um fator que não foi muito 

mencionado, mas que nem por isso deixou de chamar a atenção, foi a questão do que se pode 

chamar de “indocumentação – estada precarizada no país”. Seguem alguns trechos de 

entrevistas:  

 

 

“[…] estive aqui quase cinco meses trabalhando sem documentação. A 

burocracia brasileira é muito grande pra você obter visto de trabalho.” 

[VEN1]; “Porque os  documentados são muitos e ainda os indocumentados 

deve ser o dobro ainda.” [BOL1].  
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Como é amplamente sabido, a indocumentação do estrangeiro, ou seja, a não obtenção 

de documentação que “garante” direitos fundamentais, pode trazer uma série de dificuldades 

para o estrangeiro, tais como uma maior tendência de precarização nas relações de trabalho, e 

consequentemente, nas condições de vida, maior dificuldade para entrar e sair do país, risco 

de deportação, medo etc. De certa forma, é como se ele não existisse.  

Os casos relacionados à questão da indocumentação mais presentes na pesquisa, 

possuem semelhanças, mas também diferenças, sendo que as primeiras tem a ver com a 

condição de indocumentação em si; já a outra situação possui relação com a questão temporal, 

o apoio recebido, bem como as condições gerais de trabalho, posto que VEN1 é um alto 

executivo, e no caso de BOL1, o que se fez, foi uma referência a uma “maioria” imigrante de 

origem boliviana que ainda deve encontrar-se indocomentada, portanto, não reconhecida 

formalmente. Além disso, este exemplo trazido por BOL1, refere-se a uma maioria 

trabalhadora, majoritariamente envolvida em atividades manufatureiras.  

Ainda em relação ao caso de VEN1, pode-se pensar que o mesmo considerou a sua 

vinda ao país, mais precisamente à empresa, como um “Vim salvar aqui, a pátria…!”, porém, 

ao mesmo tempo ressentiu-se com o “mas olha o que aconteceu comigo…Demorou, sofri 

para conseguir a documentação”. Estas palavras atribuídas não são literais da entrevista, mas 

são oriundas da interpretação do pesquisador, que ao prestar atenção ao que era dito pelo 

sujeito, também buscava apreender aquilo que estava subjacente. Note-se que ao mesmo 

tempo em que a empresa o chama/convida para resolver o problema dela aqui no Brasil, 

VEN1 sofre com a indocumentação, com a burocracia brasileira, mas ressalva que “a empresa 

ajudou”. De fato, o sujeito estava a dizer como o Brasil o desconsiderou, tornou-o “não-

existente”, devido a condição temporária de indocumentado.  

No caso dos bolivianos, citado por BOL1, pode-se considerar que os indivíduos 

indocumentados tendem a sofrer mais ausências do que os que se encontram numa condição 

formal/legal, embora a produção de não-existência possa ocorrer, como de fato ocorre, 

independentemente dessa variável. Contudo, pensa-se que diante dessa situação, agrava-se a 

condição de vulnerabilidade do estrangeiro, portanto, de violação da sua dignidade.  

De qualquer maneira, seja numa situação ou noutra, pode-se considerar que há 

produção de ausência devido à demora ou mesmo ao não reconhecimento formal e legal de 

sua presença no país (indocumentação), ou seja, algo que obstaculizaria a potencialidade da 

garantia dos direitos e deveres correspondentes. Apenas à guisa de uma exemplificação da 

importância desta questão, vale ressaltar, por exemplo, que em “determinadas circunstância 
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exigem que o estrangeiro tenha sua documentação para poder transitar pelo território 

nacional” (O ESTRANGEIRO, 2014).  

Um outra fonte de produção de ausências identificada na pesquisa, e isso tanto dos 

nativos em relação a expatriados (NATELA), bem como destes últimos em relação aos 

primeiros (ELANAT), dá-se por meio do “reforço de estereótipos negativos sobre o outro”, 

o que comumente alimenta processos de preconceito e de discriminação. Por estereótipo, 

entenda-se “uma generalização acerca de um grupo de pessoas, na qual características 

idênticas são atribuídas a praticamente todos os membros do grupo, sem levar em conta as 

variações reais entre eles” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002, p. 294). Lembremo-nos 

que já em 1922, o jornalista Walter Lippmann, o primeiro a usar o termo estereótipo, dizia 

tratar-se de “pequenos quadros que levamos na cabeça” (LIPPMANN, 1922 apud 

ARONSON; WILSON; AKERT, 2002, p. 294). Este item demonstrou-se recorrente, como 

segue:  

 

 

“Sí, sí. É, para mim, eu nunca senti ééé, discriminação, como meus clientes 

sente.” [BOL1]; “[…] Agora eu tenho uma turma de amigos colombianos, 

todos, e a maioria reclama muito de ser mal tratado pelos brasileiros. Não 

mal tratados, mas tratados, assim, meio que diferentes, sabe!? 

Discriminados…Eu percebia que eles meio que falavam com, com um 

pouquinho de rancor dos brasileiros…Com um poquinho de rancor, não o 

brasileiro é chato…Na Copa, depois do jogo, saiu tudo. E vários dos meus 

amigos, eles comentaram, porque é, é, os brasileiros que eles conheciam, 

outras pessoas, ah, deixa pra lá, foi um jogo…Porque não, se você não vive 

aqui, se você não é, não tem que sufrir o dia inteiro a discriminação, o trato 

diferenciado, a forma como te olham, como se você fosse menos do que eles, 

você ia entender…” [COL1]; “Tá. Eu acho que o brasileiro tende a ser muito 

espertinho, não? Eu acho que tende a ser muito espertinho…Espertos 

completos, quer tirar vantagem de tudo. Essa...Essa situação de criar 

vantagem…” [COL2]; “Ah, você é boliviano? Eu falei: não, não sou 

boliviano. Bolívia fica em outro lugar, é outro país. Enfim, tal, tal, tal. Mas 

essa... Eles fazem associação para tirar sarro, pra tirar aquela piadinha boba, 

aquela piadinha besta, de: ah, mas você não é dos bolivianos que tá na... Na 

confecção?! Mas tô falando assim, né...É, eu falo: não, não sou boliviano. É 

outro país, Bolívia é outro país. E não é. Então, eu falo: você é ignorante, 

que não sabe onde que é a Colômbia. A Colômbia é em outro lugar. Mas 

Bolívia, Bolívia não é a mesma coisa?! Eu falo: não, não é.” [COL4]; “Eu 

não. Não, não. Assim, um. Mas é um exemplo bobo, não aplica. Sim. Não, é 

aquela questão do... Do, por exemplo, bem pontual, muito bobo, mas é do... 

Da Copa, do futebol. Durante a Copa foi...Porque... Porque esse... Porque 

esse é o único exemplo onde eu falo. E então. Não, não: cara, mas é que o 

Brasil é... O Brasil é o pentacampeão! O que eu senti naquele jogo, porque a 

gente no escritório, da equipe do marketing...A gente tem um... Um chat, um 

WhatsApp. Durante o jogo...Brasil e Colômbia, eu recebi tanta mensagem 

ruim: Vai embora, vai embora! Pode pegar as suas malas! Olha, a equipe tá 

indo embora…! E era: não vou comentar nada mais. Foi assim, um 



155 

sentimento de: nossa! Está sendo muito além do jogo. Sabe?! Um pouco 

além do jogo. Até hoje ainda se faz a brincadeira: ah, não, mas aquela 

Colômbia não virou, não virou. E aí?! Eu tentei, eu tentei pegar essa lado da 

história.  Mas é, nesse momento eu me senti..” [COL5 e COL6]; “E no final, 

o que acontece? Depois de ter morado aqui, de ter vivenciado muita coisa 

que... Que... Que não rola bem, a gente entende que é também uma falsa 

fortaleza. E é um jeito de... Todo mundo faz isso. Por quê? Porque vai se 

focar no ruim, se você pode se, é... Se você pode se focar no que... No que 

rola bem? Tá. Então, é uma falsa fortaleza. Porque você pode estar falando 

de uma coisa que o Brasil não seja forte e em algum momento vai... Vai sair 

aquele: não, mas o Brasil é pentacampeão! Então, pegar tudo que bom. Essa 

fortaleza. Se você fica aí, fica cutucando, ta, ra, ra, tem um momento que cai. 

E aí você encontra o mesmo que vai encontrar na Colômbia, o mesmo que 

vai encontrar em todos os países colonizados, uma profunda dor de pátria, de 

vergonha, vergonha. Ferida narcísica […] É os extremos.” [COL5].  
 

 

Os trechos de entrevistas apresentados, nos dão uma ideia dos processos de 

estereotipização, preconceito e discriminação impingidas de parte a parte, mas com uma 

predominância dos nativos sobre os expatriados latino-americanos. No processo de 

estereotipização, perde-se a perspectiva do indivíduo, da pessoa em si, e passa-se a considerá-

la indistintamente de um determinado grupo de referência, no caso de forma mais negativa, 

depreciativa, sendo que este processo, de alguma maneira, alimenta uma atitude 

preconceituosa contra um determinado grupo, o que poderá acarretar comportamentos 

discriminatórios. No caso de COL2, por exemplo, ao considerar “todo brasileiro como 

esperto”, que “todo brasileiro quer levar vantagem”, justamente corre o risco, para dizer o 

mínimo, de estar a reproduzir um processo de esteriotipização negativa em relação aos 

nativos.  

Ressalte-se ainda, que o processo de esteriotipização negativa pode manifestar-se de 

diversas maneiras, por exemplo, por meio de “brincadeiras” e “piadas” depreciativas sobre 

um determinado grupo social, sendo que esta forma de manifestação fora percebida em várias 

ocasiões pelos sujeitos da pesquisa, como “piadas” que sugeriam o termo “colombiano” como 

sinônimo de “narcotraficante”, de modo que, “ao ser colombiano, automaticamente se é 

narcotraficante”. Cabe pontuar, que tais “brincadeiras” traziam indignação aos sujeitos 

implicados, como se pode constatar em alguns trechos de entrevistas de COL4, COL3, COL5 

e COL6, por exemplo.  

A indistinção supostamente advinda de um desconhecimento dos nativos em relação 

as diferenças culturais, sociais, históricas, geográficas etc., também provocou algum ruído nos 

relacionamentos sociais cotidianos, como por exemplo no caso de alguns nativos confundirem 

COL4 (colombiano) como boliviano, e mesmo considerar a Bolívia e a Colômbia como uma 
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“coisa” só, afinal “não é tudo a mesma coisa!?”. Neste caso, claramente, o que se pretendia 

fazer era uma produção de ausência dupla, uma vez que não se era sensível às diferenças e às 

semelhanças entre os referidos grupos nacionais, bem como ao procurar fazer associações 

para “tirar sarro”, especificamente referentes às notórias condições degradantes sofridas por 

bolivianos no ramo de confecção na cidade de São Paulo.  

Ainda em relação à ausência em questão, pode-se citar um momento histórico recente, 

qual seja, o da copa do mundo de futebol no Brasil, em 2014, no qual, segundo relatos de 

alguns participantes mais diretamente envolvidos, como os colombianos, por exemplo, 

alegou-se um acirramento ou mesmo um aprofundamento de processos de hostilidades 

produzidas pelos nativos em relação a eles. COL5 e COL6 disseram que durante os jogos e 

mesmo depois, “receberam muita mensagem ruim”. COL1, por exemplo, diz que “na copa, 

depois do jogo, saiu tudo”, isto é, se antes o “trato diferenciado” já era percebido, durante a 

copa tal processo tornou-se pior. Interessante notar a interpretação que COL5 fez a partir 

dessa situação, atribuindo ao comportamento de parte dos nativos, uma falsa fortaleza, ou 

seja, algo que se faz/produz para sentir-se forte, poderoso, melhor, mesmo que por meio do 

desprezo e da diminuição do outro. COL5 disse ainda, que se pode encontrar a mesma 

atitude/conduta na Colômbia, e mais, “o mesmo que vai encontrar em todos os países 

colonizados, uma profunda dor de pátria, de vergonha, vergonha. Ferida narcísica […] É os 

extremos”.  

Para além do estrangeirismo como um elemento comum a países latino-americanos 

(CALÁS; ARIAS, 2007), foi impossível não lembrar das palavras de BSS, quando diz que o 

colonialismo político pode até ter terminado, contudo não o colonialismo social e cultural, 

pois “vivemos em sociedade nas quais não se pode entender a opressão ou a dominação, a 

desigualdade, sem a ideia de que continuamos sendo, em muitos aspectos, sociedades 

coloniais” (SANTOS, 2007a, p. 59).  

Outra face das ausências frente aos estrangeiros deu-se por meio do “preconceito e 

discriminação pela aparência”, tendo por foco os bolivianos, conforme se pode ler a partir da 

fala de BOL1: “[…] eu sei que não é bem aceita a comunidade boliviana aqui”. De acordo 

com a participante, esta não aceitação dos bolivianos pelos nativos, se deve a condição de 

“sujinhos”, “mal vestidos” etc., ou seja, devido a sua aparência. Note-se que trata-se da visão 

de BOL1 em relação à visão que os nativos tem dos bolivianos, mas crê-se, dentro de um 

contexto mais amplo da entrevista, que há na fala da entrevistada algum componente do 

discurso do opressor, ou ainda uma identificação negativa com seu grupo de referência 

original, a fim de ser admitida e aceita pelo grupo hegemônico. Nesta direção, não se é de 



157 

estranhar o discurso assumido por BOL1, como corroborado pelos padrões estéticos e 

culturais de quem oprime, bem como corroborador de uma submissão do grupo oprimido 

pelos padrões ditos dominantes.  

Esclareça-se, conceitualmente, que o termo “preconceito” se refere a uma estrutura 

geral da atitude dos indivíduos e que possui três elementos fundamentais, quais sejam, o 

afetivo, o cognitivo e o comportamental, sendo que o estereótipo seria o próprio componente 

cognitivo do preconceito e a discriminação o componente comportamental (ARONSON; 

WILSON; AKERT, 2002). Por discriminação, pode-se definir como uma “ação negativa 

injustificada ou prejudicial contra os membros de um grupo, simplesmente porque pertencem 

a esse grupo” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002, p. 297).  

Outra forma percebida de produção de ausência produzida, foi a que se denominou de 

“temporalidade linear”, cujas formas de desqualificação social tomou as formas do “atrasado” 

ou “subdesenvolvido”. Note-se que no contexto geral das entrevistas, é possível atrelar o 

“atrasado” com o “inferior”. Seguem algumas falas representativas:  

 

 

“Son, son. Porque a idea que os brasileiros tem dos bolivianos é que eles 

son, é que eles são como aquelas pessoas que vem do campo, da roça, que 

todos tem esse nível cultural, esse nível de preparação. Que não tem escola, 

não conhecem a cidade, todos são sujinhos, así, mais ou menos, né.” 

[BOL1]; “Ah, tem um colega que ele é uma pessoa legal, um colega 

brasileiro. É. Ele, eu gosto. Ele é um cara super legal, porque ele é muito 

autêntico, brincalhão. Mas ele, às vezes, deixa ver que a Colômbia é a 

Colômbia, é um país do terceiro mundo. E…E…E…Eu gosto muito dele 

como pessoa. Acho um cara legal, super inteligente…Eu gosto dele, mas às 

vezes ele…Deixa escapar: ah, Colômbia, um país do terceiro mundo. 

Magina…!? A gente teve uma visita a Lima, nós fomos em Peru com…Com 

ele, mais outros colegas. E claro, Lima também, pela economia que está 

muito bem, é claro, ele vê uma Lima diferente que ele viu 15 anos atrás. Ele 

falou: nossa!? Como se não fosse possível…! E também quandoele foi pra 

Colômbia. nossa!? Mas vocês estão muito bem…! Olha, a gente teve que se 

esforçar muito. A gente não tá muito bem, mas está muito melhor do que 

antes. E acho que o brasileiro, ele não vai enxergar isso. Ele acha que…Que 

a pessoa parece estar morrendo de fome. Não necessariamente, não 

necessariamente. Sem maldade. Eu acho que não foi por maldade.” [COL2]. 

 

 

Segundo a fala de BOL1, a origem campesina de boa parte dos bolivianos que migram 

para o país, tendem a ser considerados, dentro da perspectiva de uma monocultura do tempo 

linear, como “pré-modernos”, “obsoletos”, “primitivos”, “residuais”, “tradicionais”, todos 

sinônimos, neste caso, de “atrasados” ou “subdesenvolvidos”. A principal razão para tal 
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associação por parte dos nativos, seria o não enquadramento destes estrangeiros oriundos de 

um país vizinho ao Brasil, portanto, sul-americano/latino-americano, a um país central do 

sistema mundial, bem como de não compartilharem, necessariamente, de seus conhecimentos, 

instituições e formas de sociabilidade dominantes.  

Rememore-se que a lógica da monocultura do tempo linear assenta-se na “ideia de que 

a história tem sentido e direcção únicos e conhecidos” (SANTOS, 2010b, p. 103). Mais ainda, 

esse sentido/direção possui várias formulações, tais como progresso, modernização, 

desenvolvimento, crescimento, globalização, entre outras (SANTOS, 2010b). Nesta linha de 

pensamento, na frente do tempo seguiriam os países centrais do sistema mundial, bem como 

seus sucedâneos em forma de conhecimentos, instituições, sociabilidade, sendo que tudo 

aquilo que não se enquadrar dentro desta centralidade, assumirá a forma de residual, em suas 

várias designações (IDEM). Pois este é o processo de ausência que se verificou no que 

caracterizou-se como “temporalidade linear – atrasado/subdesenvolvido”.  

Poder-se-ia até mesmo dizer, que tal postura do nativo, no tocante à questão da 

temporalidade linear, possui uma característica “etnocêntrica subalterna”. Explica-se. Por 

etnocentrismo considere-se “uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como 

centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos 

modelos, nossas definições do que é existência” (ROCHA, 1988, p. 5). O qualificativo 

subalterno, neste caso, serviria para relativizar o “etnocentrismo” nativo, haja vista que é 

difícil negar que “os nossos modelos”, “nossas definições do que é existência” etc., não sejam 

fortemente influenciados pelos países centrais do sistema mundial, desde alguns países 

europeus às culturas anglo-saxônicas, principalmente os Estados Unidos da América (IANNI, 

1979; MOURA, 1990; CALDAS, 2007).  

No caso do depoimento de COL2, nota-se que o nativo em questão não era capaz de 

acreditar no desenvolvimento econômico e social de países vizinhos, como se isso não fosse 

possível, o que fica bem evidente no espanto representado pelo “nossa!?”. Além disso, o 

termo utilizado pelo brasileiro, “terceiro mundo”, na situação relatada por COL2, pode ser 

considerado, na presente situação, como um significado semelhante ao de “atrasado” ou 

“subdesenvolvido”.  

Outra ausência recorrente durante as entrevistas, foi o que nomeou-se como 

“isolamento do Brasil/dos brasileiros em relação a outras culturas/outros povos latino-

americanos”. Seguem algumas manifestações representativas:  
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“Não tem nenhuma situação frontal, ééé, nesse aspecto. O que tenho sentido, 

ah, mas olha, eles são assim tão fechados…Mas pelo fato, um pouco do que 

você falou, eu misma falo que eu, naturalmente, me relaciono mais com 

outras pessoas, é muito provavelmente porque o brasileiros andam ni mundo 

deles né.” [PER1]; “[…] o Brasil esteve muitos anos muito fechado a outras 

culturas, né. É, tanto pela língua, quanto geograficamente, quanto 

culturalmente, né…Tem um... Uma... Uma... Uma isolamento muito grande, 

eu acho.” [COL4].  

 

 

De fato, a visão de PER1, especificamente a de que “os brasileiros andam no mundo 

deles…”, de uma certa forma, coaduna-se com a de outros entrevistados, que percebiam que o 

Brasil e o brasileiro, embora legal e amigável, é muito voltado a si mesmo, o que dificultava 

estabelecer laços de amizade mais duradouros. Assim, segundo a opinião de vários sujeitos, 

ao “voltar-se a si mesmo”, “andar em seu mundo”, os nativos entram num “isolamento” em 

relação a outras culturas ou a outros povos latino-americanos, algo que poderia ser a causa e 

ao mesmo tempo o reflexo de outros problemas relacionais, tais como o pouco interesse pela 

cultura do outro latino-americano, dificuldade para estebelecer relações mais duradouras, 

entre outros. De qualquer modo, deve-se ressaltar que se tratou de uma visão comum entre os 

entrevistados.  

 

4.1.1.2 Ausências de expatriados latino-americanos sobre nativos (ELANAT)  

Neste subitem, buscou-se apresentar e interpretar as ausências produzidas pelos 

expatriados latino-americanos frente aos nativos.    

Assim, em escala pequena, uma das ausências percebidas foi o que também se 

verificou na relação NATELA, o “baixo reconhecimento recíproco e disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo”, sendo que esta ausência apresentou duas variantes: dificuldade para 

compreender traços culturais nativos; dificuldade para apreciar o nativo.  

Assim, no que tange à dificuldade do expatriado latino-americano apreciar o nativo, 

COL4, por exemplo, alegou que “nunca parou para pensar nisso…”. De fato, quando 

indagado sobre o que apreciava nos brasileiros, o que se ouviu por parte do sujeito foi um 

longo silêncio, não indo, algum tempo depois, de algo que não foi além do que já havia dito, 

isto é, “a forma como o brasileiro aproveita a vida, a família”. De alguma maneira, a 

hesitação em sua fala, seguida da fala “nunca parou para pensar sobre isso”, bem como o 

silêncio que se seguiu, de certa forma expressava uma dificuldade para reconhecer o outro, no 

caso as possíveis virtudes dos nativos, de modo que pode considerar-se que COL4, neste 

sentido, produziu ausência.  
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No que tange ao mesmo questionamento, isto é, “sobre o que apreciavam, gostavam 

nos brasileiros”, COL5 e COL6 também apresentaram hesitação. Observou-se que os dois se 

entreolharam e demonstraram certa expressão de constrangimento diante da pergunta. No 

caso destes sujeitos, ao se colocar a fala num contexto geral do conteúdo da entrevista, pode-

se perceber que a experiência dos dois no país não foi satisfatória, de modo que isso pode ter 

surtido alguma influência para a não resposta imediata, o que, num certo sentido, já se 

mostrava como uma resposta. De fato, COL5 até chegou a esboçar uma resposta, mas a 

mesma apresentou-se – na falta de qualificativo melhor – pouco espontâneo, como segue: 

“Não, eu acho que é assim, a... A alegria, né, a alegria”. Neste caso, como uma atitude 

reativa a uma relação permeada por ausências pelos nativos, pode-se dizer que também houve 

produção de ausência de COL5 e COL6 em relação ao nativos.  

Em respeito ao vértice relativo à dificuldade para compreender as diferenças culturais, 

bem como em lidar com as mesma a fim de se estabelecer uma inteligibilidade recíproca, 

pode-se inferir que tal situação mostrou-se como um elemento potencial de produção de 

ausências, o que também se mostrou verdadeiro na relação NATELA, como aliás já se 

comentou no subitem anterior. Portanto, esta mão dupla de ininteligibilidade é um dos 

sintomas, se assim se pode dizer, de um reconhecimento recíproco debilitado, de modo que 

lidar com esta problemática mostra-se fundamental. Nesta direção, um dos passos ao 

desenvolvimento de uma inteligibilidade recíproca entre as experiências, poderia se dar por 

meio da visibilidade daquilo que fora lançado numa condição de ausente, assim como trazer à 

tona as ações emergentes, tendo em vista a necessidade de um trabalho de tradução 

(SANTOS, 2010b).  

Um outra fonte de produção de ausências identificada na pesquisa, deu-se por meio do 

“reforço de estereótipos negativos sobre o outro”. Relembre-se que este processo de 

estereotipização negativa do outro, é um processo de violência simbólica que possui estreita 

relação com o preconceito e a discriminação (ver ARONSON; WILSON; AKERT, 2002), 

principalmente voltado a grupos marginalizados. Como este processo já fora discutido no 

subitem anterior, pois o fenômeno se mostrou presente nas produções de ausências na relação 

NATELA, entendeu-se ser desnecessária sua repetição.   

 

4.1.1.3  Ausências de expatriados latino-americanos sobre expatriados latino-americanos 

(ELAELA)  

Neste subitem, analisou-se as produções de ausências a partir da relação ELAELA. 

Nesta direção, uma das ausências percebidas foi o que se chamou de “preconceito e 
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discriminação pela aparência”, tendo por foco os bolivianos. BOL1, ao procurar expressar o 

seu reconhecimeno de que “não é bem aceita a comunidade boliviana aqui”, portanto, 

referindo-se à relação NATELA, de certa forma, amenizou a responsabilidade do nativo 

neste processo, havendo alguma transferência para o próprio boliviano devido a condição de 

“sujinhos”, “mal vestidos” , ou seja, devido a sua aparência.  

De acordo com a nossa visão, de alguma maneira, a fala de BOL1 transmitiu a fala do 

nativo, ou em outras palavras, seria o nativo falando pela boca da boliviana. Num certo 

sentido, o que se verifica é um discurso assumido pela entrevistada que corroboraria os 

padrões estéticos e culturais a partir de padrões ditos “aceitáveis, havendo aí, de alguma 

maneira, o que poderia chamar de uma introjeção do discurso do opressor no oprimido 

(FREIRE, 1987). Contudo, não se poderia descartar a possibilidade de que BOL1 traga essa 

visão em relação a uma parte do povo de seu próprio país desde a Bolívia, o que no contexto 

geral da entrevista, também se permite inferir, principalmente quando a participante busca a 

sua distinção e a de sua família, a partir do ponto de vista educacional e profissional.  

Em outro momento da entrevista, ainda tendo a escala pequena como referência, 

procurou-se saber se os sujeitos utilizavam-se de “elementos de identidade cultural/nacional” 

(artesanato, bandeira, decoração, roupa etc.), sendo que o que se verificou, é que alguns 

sujeitos não faziam uso deste expediente que se poderia chamar de “reafirmativo”, porém, 

quando no caso afirmativo, o uso se restringia à esfera do lar. Seguem algumas falas 

representativas:  

 

 

“Zero! Não tenho porra nenhuma! É básico! Você vai na minha casa, você 

não vai ver trezentas, porra nenhuma dessas.” [VEN1]; “Não, porque a sua 

pátria vá por dentro. As outras coisas são só objetos né!? Não precisa não. 

Só precisa levar a sua pátria em seus valores e em seu ser interno né, seu 

interior. […] Lógico, sí. Conservo muito as partes de…Por exemplo, eu 

posso te falar, a parte dos valores, a parte educacional né, eu gosto de ter así, 

um pouco vertical, nas cuestiones de minha cultura.” [COL3].  

 

 

De acordo com a fala de VEN1, nota-se a negativa veemente quanto ao uso de 

elementos de identidade cultural/nacional na esfera do lar. De fato, o mesmo se dá no âmbito 

organizacional ou do trabalho, ou seja, VEN1 tampouco utilizava-se de tais elementos nesta 

esfera. Neste caso, especificamente, VEN1 encaminhou sua resposta para um processo de 

desconexão, “de uma transição para o mundo”, de um processo de “desprendimento 
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necessário”, um processo por meio do qual “você começa aprender que você pode viver com 

menos peso nas costas, você pode viver com menos coisas”. Ao falar sobre esse alegado 

processo de desconexão ou desprendimento, mencionou aspectos materiais que os prenderiam 

e os limitariam da oportunidade de conhecer mais o mundo. Cabe ressaltar que o pesquisador 

não esperava este encaminhamento à pergunta, uma vez que a expectativa centrava-se em 

elementos acentuadores da identidade cultural, e não em barcos, casa, carro etc.   

Um pouco adiante, VEN1 citou exemplos a partir de sua esposa e filhos, assim como 

seus pais, que emigraram de Portugal para a Venezuela, tanto para reforçar a pertinência de 

uma vida mais simples, quanto para resguardar-se de uma suposta perda de networking. 

Assim, no que concerne ao objetivo implícito na questão, têm-se que o aspecto central da 

pergunta não foi atendido, mas não se pode repelir, por isso, a suposição intencionada, qual 

seja, a de que, de certa forma, há uma “pressão” dos nativos para que os outros latino-

americanos mantenham-se na invisibilidade da esfera privada, isto é, do lar.  

As aspas na palavra pressão significam um reconhecimento de uma pressão não 

explícita exercida pelo nativo frente ao expatriado latino-americano, a fim de que este último 

adapte-se, integre-se à cultura do país hospedeiro. E quando se fala aqui em uma pressão não 

explícita, o que se quer dizer é que “na cabeça” desse estrangeiro há um entendimento sobre 

uma expectativa de que se comporte de determinada maneira em detrimento de outra. Desta 

forma, pode-se depreender que o comportamento desse estrangeiro, uma vez em 

conformidade com a expectativa explícita ou não do nativo, indicaria a produção de uma não-

existência sobre si mesmo, o que não está, reconheça-se, totalmente evidenciado no presente 

estudo.  

No caso de COL3, por exemplo, ao ser questionado se fazia uso de algum elemento de 

identidade cultural no local de trabalho, respondeu negativamente, alegando que “Não, 

porque a sua pátria vá por dentro”. Porém, quando perguntado se conservava a cultura 

colombiana em seu lar, a resposta foi afirmativa: “Lógico, sí.”. Ressalte-se que na esfera 

organizacional a resposta negativa é recorrente entre os sujeitos da pesquisa, sendo que o(s) 

motivo(s) pelo(s) qual(is) ocorre esse comportamento ainda não está(ão) claro(s), entretanto, 

pode ser possível que isso se dê devido a uma “pressão externa” oriunda de uma expectativa 

do nativo de que “o estrangeiro se comporte como um brasileiro”, se adapte/ajuste/integre, 

“seja mais brasileiro do que o próprio brasileiro”, caso contrário ele não será aceito. No 

âmbito privado ou do lar, em geral não há maiores preocupações em relação a demonstrações 

da sua cultura ou mesmo da utilização de elementos de identidade cultural, diferentemente da 

esfera organizacional ou do trabalho, o que pode ser um reflexo do processo de produção de 
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ausência, de modo que esta resposta também têm se configurado como “padrão” entre os 

sujeitos da pesquisa.  

Resta ainda uma última observação em relação à utilização ou não de elementos de 

identidade cultural pelos expatriados latino-americanos no país. Ao que tudo indica, verificou-

se uma expectativa positiva dos nativos com vistas ao ajustamento cultural dos estrangeiros 

em foco, de modo que a utilização de elementos de identidade cultural no âmbito do trabalho, 

pode ser “desaprovado”, sendo que essa forma de manifestação cultural/nacional mostrou-se 

“restringida” à esfera do lar, ou seja, da casa. Como de certa forma já se disse, algo fica um 

pouco menos evidente, isto é, não se tem total clareza quanto a produção de ausência dos 

estrangeiros em relação a si mesmos neste caso, uma vez que no mínimo “aceitam” esta 

“injunção” relacional implícita, porém, ao se perceber o consentimento do ELA frente a 

pressão à adaptação, é possível admitir a ausência proposta.   

Apenas à guisa de um reforço à memória, trabalha-se aqui, a partir dos conceitos de 

interculturalismo e de multiculturalismo propostos por Boaventura de Sousa Santos 

(SANTOS, 2010). Verifique-se, ainda, que a adaptação cultural do expatriado é vista, 

hegemonicamente, como um elemento determinante para o sucesso da expatriação 

(MENEGON; REIS; SARFATI, 2013; NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008). 

Além disso, quando diz-se que a postura nativa sobre a questão ora em foco, se distancia, 

como diria Freitas (2008), de uma mentalidade intercultural, respalda-se no entendimento de 

que ao exercer uma “pressão” não explícita ou mesmo explítica sobre o estrangeiro, não se 

está a respeitá-lo, assim como a sua cultura, ou seja, não se está a oferecer um acolhimento 

suficientemente bom a este expatriado latino-americano, ou em outros termos, verifica-se o 

potencial de relações permeadas pela produção de ausência da dignidade.   

Por fim, verificou-se que a “valorização pelo que vem de fora”, ou seja, o 

estrangeirismo, pode não ser um traço cultural unicamente nativo, mas também pertencente a 

outras culturas latino-americanas. COL6, por exemplo, diz que  

 

 

“Porque o colombiano que ainda não esteve na, no Brasil, vê o Brasil como 

algo maior, como: uau, é o Brasil! É o Brasil. A gente, lá na Colômbia se 

fala muito bem do Brasil. Como potência econômica, que tem um 

desenvolvimento...Que teve um desenvolvimento muito rápido, em pouco 

tempo [...] porque eu acho que o colombiano tem aquele do fora tudo é 

melhor”.   
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Esse trecho mostra-se interessante, posto que representativo de uma visão, até certo 

ponto, idealizada em relação ao Brasil, mas que quando a expectativa se confronta com a 

realidade, “Ah, tava legal, mas...É! Mas não era tudo que a gente esperava”, pode-se ter uma 

dimensão mais realista. O que se percebe a partir da entrevista de COL6 e COL5, é algo que 

de certa forma já havia sido captado em algumas outras entrevistas, ou seja, uma postura 

relativamente subalternizada de outros povos latino-americanos, pois ao dizer que “o 

colombiano tem aquele do fora tudo é melhor”, evidencia-se o fenômeno do estrangeirismo 

para além da realidade brasileira. Assim, embora COL6 faça referência ao Brasil em sua fala, 

não se interpreta “o colombiano tem aquele fora tudo é melhor”, como exclusivamente 

dirigido ao país, mas também a outros referenciais, principalmente europeus e anglo-

saxônicos. Assim, ao afirmar que o colombiano considera que “fora tudo é melhor”, pode-se 

dizer que produz ausência em relação a si mesmo.  

Ainda em relação ao estrangeirismo latino-americano, se assim se pode dizer, 

rememore-se que Calás e Arias (2007) já haviam alertado que o fenômeno do estrangeirismo 

não seria uma exclusividade brasileira, uma vez que esta característica cultural também 

poderia ser encontrada em outras ex-colônias latino-americanas, assim como em outros países 

“periféricos” sob a influência de países de “Primeiro Mundo”.  

 

4.1.1.4 Ausências de nativos sobre nativos (NATNAT)  

No presente subitem, analisou-se a relação NATNAT. Nesta linha, identificou-se, 

em escala pequena, a produção de ausência denominada “pouco apreço de si – baixa 

autoestima”. Segue um trecho ilustrativo: “[…] o brasileiro fala mal do brasileiro. Então 

começa a falar mal do brasileiro, coisa que eu odeio!” [VEN1]. Esta fala de VEN1 pode ser 

considerada como representativa das demais, uma vez que o “falar mal”, aqui empregado, 

possui um componente de auto-depreciação do próprio povo, do país em si, o que é muito 

diferente de se desenvolver um senso crítico diante da realidade. Torna-se interessante o 

exercício de análise mais distanciada sobre esta questão, principalmente quando se pode 

intercruzar certas posturas de “orgulho nacional”, como “o maior do mundo…”, “o melhor do 

mundo…” etc., como aliás já se pontuou, com uma tal disposição que pode sinalizar uma 

falta, uma lacuna, uma ausência em relação a si mesmo, o que pode se manifestar por atitudes 

e comportamentos de submissão/inferioridade e/ou de arrogância/superioridade/“delírios” de 

grandeza. Assim, ao fazer uma coisa ou outra, isto é, por conta desse “descentramento 

referencial”, acredita-se que o nativo produz ausência em relação a si próprio, por vezes 

depreciando-se, ou por outro lado, superestimando-se.  
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Ainda em relação a esse “pouco apreço de si – baixa autoestima” do nativo, poder-se-

ia compreender tal postura a partir de uma relação de compensação inscrita num Complexo de 

Gulliver, o que traria tanto uma perspectiva de solicitude do nativo em face do estrangeiro, 

sobretudo aquele oriundo do Norte Global, mas não somente, assim como um comportamento 

visto como de certa arrogância, principalmente frente ao estrangeiro oriundo do Sul Global, 

porém não exclusivamente, o que, de alguma maneira, demonstraria uma clivagem do 

brasileiro consigo mesmo. Tais considerações podem possuir lastro empírico em Araújo, 

Teixeira e Malini (2013), assim como no embasamento ensaístico de Calligaris (1993), 

quando apontou o nosso complexo de inferioridade e a necessidade de um pai, difusamente 

representados no “Este país não presta!”.  

Ao permanecer em escala pequena, foi possível identificar outra produção de ausência 

do nativo em relação a si mesmo, qual seja, a “não identificação com aquilo que se é”. 

Percebeu-se que esta ausência se dava a partir de uma relação dinâmica com a produção de 

ausência do NATELA denominada de “não reconhecimento dos saberes”, principalmente 

em suas variantes “desprezo pela cultura latino-americana”, bem como pelo “efeito espelho 

negativo”, isto é, a repulsa pela identificação com o outro latino-americano. Defende-se aqui, 

que ao nativo proceder assim, concomitantemente, produzia ausência sobre si mesmo, uma 

vez que também é um latino-americano. Assim, sustenta-se que ao repelir a identificação com 

o outro latino-americano, portanto, com a sua própria latinidade, o nativo estava a produzir 

ausência de dignidade em relação a si próprio, o que parece-nos grave, pois ao não relacionar-

se bem consigo mesmo, provavelmente não se estará a relacionar-se suficientemente bem com 

o outro.  

 

4.1.2 Ausências em escala média  

Neste ponto, prossegue-se à realização da sociologia das ausências, mas em escala 

média, que no presente estudo, corresponde às políticas organizacionais voltadas ao processo 

de expatriação. Tais políticas poderiam contemplar, por exemplo, procedimentos relacionados 

a uma conscientização cultural ou treinamento cultural (SHEN; LANG, 2009); visita 

prelimiar, curso de língua, mentoring (DOWLING; FESTING; ENGLE, 2009), além de 

procedimentos organizacionais e burocráticos, tais como beneficios, remuneração, condições 

contratuais, procedimentos burocráticos com vistas à legalização do expatriado no país 

anfitrião (MENEGON; REIS; SARFATI, 2013). Outro importante aspecto que poderia ser 

acrescentado no tocante às políticas organizacionais relacionadas à gestão internacional de 

recursos humanos, e em particular relativas às expatriações, tem a ver com a adaptação do 
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cônjuge, bem como dos filhos, quando é o caso, além da própria questão da repatriação 

(IDEM). Segue abaixo uma ilustração (mapa 2) a fim de facilitar a visualização dos tipos de 

ausências produzidas no microespaço analisado, assim como na escala mencionada:   

 

Mapa 2: ausências em escala média 

Ausências   

Grupo de referência cultural-nacional 

Escala Média  

NAT  ELA Precarização da relação de trabalho para fins 

de redução de custos [VEN2; VEN1; COL1]  

 

Apoio deficiente da empresa em relação a 

procedimentos organizacionais e burocráticas 

[VEN2; VEN1] 

 

Não observância de leis, regras, normas e 

procedimentos [BOL1]  

 

Ausência de políticas de recursos humanos 

com foco na interculturalidade [COL1; COL4; 

COL5; COL6] 

ELA  NAT  

                              ELA ELA  

NAT NAT  

    Fonte: dados da pesquisa  

 

Da mesma maneira que procedeu-se à subdivisão do item 4.1.1 em partes 

correspondentes aos relacionamentos entre os grupos de referência cultural-nacional, realizou-

se a mesma organização neste presente item. Saliente-se, ainda, que não foram identificadas 

produção de ausência a partir das relações ELANAT, ELAELA e NATNAT.  

 

4.1.2.1 Ausências de nativos sobre expatriados latino-americanos (NATELA) 

A primeira ausência significativa identificada, foi o que nomeou-se por “precarização 

da relação de trabalho para fins de redução de custos”. Foi possível perceber este processo por 

meio, principalmente, das tentativas de diminuição de salários e benefícios de alguns 

executivos em meio aos processos de expatriação. Seguem alguns trechos ilustrativos:  

 

 

“Hoje em dia, como o custo dos expatriados é relativamente alto, o que as 

empresas estão fazendo, sobretudo quando as empresas sabem que você está 

saindo do seu país numa situação como a nossa, então eles estão oferecendo 

para você vir como local.” [VEN2]; “[…] o brasileiro é muito esperto…Quis 

ser esperto! Ser esperto! Olha, se eu posso pagar menos salário, eu vou pagar 

menos!” [VEN1].  
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O caso de COL1 pode ser considerado um pouco diferente, pois segundo a própria 

participante, a forma de contratação efetuada por meio de contrato local, a ela foi mais 

vantajoso economicamente. De qualquer maneira, o que resta mais evidenciado é uma postura 

de algumas empresas procurarem obter vantagens econômico-financeiras às custas dos 

expatriados, ou seja, “aproveitar oportunidades” para reduzir custos com a mão de obra. Um 

aspecto a salientar, é que não ficou claro se este processo é uma política empreendida desde o 

Brasil, ou se se trata de uma tendência internacional, isto é, desde as matrizes de empresas 

multinacionais que também atuam no Brasil.  

No caso de VEN1, esse posicionamento da empresa quase pôs em risco a sua vinda ao 

país, uma vez que o mesmo sentiu-se desvalorizado pela empresa, no Brasil, o que o fez 

refletir, inclusive com a sua família, se seria vantajoso vir para o país, o que o incentivou a 

abrir uma negociação com a área de recursos humanos da empresa a fim de obter um pacote 

de expatriação mais favorável economicamente, bem como à altura de sua posição hierárquica 

e importância estratégica na organização.  

Do ponto de vista teórico, dentro de uma perspectiva denominada de “estratégica”, a 

expatriação é vista como uma ação direcionada a um modelo de gestão internacional de 

pessoas cujo o objetivo é desenvolver determinadas competências do chamado “executivo 

global”, a fim de obter vantagem competitiva por meio das competências individuais e 

organizacionais (ver GALLON; SCHEFFER; BITENCOURT, 2014; ZHANG; DODGSON, 

2007; HOMEM; TOLFO, 2008; NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008; STROH; 

BLACK; GREGERSEN, 1999; CALIGIURI, 1998; CALIGIURI; STROH, 1995). De forma 

semelhente, Freitas (2010) vai dizer que a expatriação é, acima de tudo, uma política 

organizacional a partir da qual espera-se que a organização atinja seus objetivos. Assim, 

tomando-se o momento de decisão organizacional no início do processo, ou mesmo em seus 

desdobramentos já no país, parece-nos que este é o caso de boa parte dos sujeitos da pesquisa, 

notadamente de VEN1, PER1; COL1, COL4 e de COL5, haja vista que todos ocupavam 

cargos de alto escalão. Em alguma medida, VEN2 (gerência de projetos) e COL2 (gerência 

comercial) também poderiam enquadrar-se neste rol, uma vez que ocupavam cargos 

relevantes de médio escalão. Nos casos de COL3, COL6 e de BOL1, suas histórias de 

expatriação se deram de forma um pouco diversa dos anteriormente citados, haja vista que 

não tratou-se de processos de expatriação com características mais tradicionais (ver 

FREITAS; DANTAS, 2011; CALIGIURI; DI SANTO, 2001; CALIGIURI, 2000), mas sim 

de processos compreendidos de forma mais ampla, isto é, dentro de uma perspectiva 
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voluntária (ver ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013; MO; JIAN-MING, 2010;  BARUCH; 

BUDHWAR; KHATRI, 2007; VANCE, 2005).   

Além disso, reconhece-se que a partir dessa perspectiva teórica estratégica, 

compreende-se que o processo pode tornar-se custoso à organização, bem como uma decisão 

de risco, haja vista que não há garantia de sucesso do empreendimento. Assim, os custos 

inerentes ao processo de expatriação, embora não se tenha em números, tendem a ser 

elevados, pois envolveriam desde ações pré-expatriação, até procedimentos organizacionais e 

burocráticos no país de destino. Nesta direção, não é surpreendente a observação de alguns 

expatriados latino-americanos em relação a determinados aspectos não contemplados em seus 

respectivos pacotes de expatriação, o que lhes causariam uma sensação de “esperteza do 

brasileiro”, de desvalorização provocada pela empresa etc.  

Ainda, há diversos relatos de sujeitos, como os de COL5, COL6, COL2 e COL1, por 

exemplo, que indicariam a diminuição gradativa ou mesmo retirada de certos benefícios 

anteriormente recebidos nos pacotes. No caso específico de VEN1, a divergência salarial foi o 

ponto central à sua relutância em vir para o país, como aliás já se pontuou, sendo ao mesmo 

tempo um elemento de insatisfação do sujeito em relação a postura de “esperteza” do nativo, 

no sentido mesmo de aproveitar-se do outro.  

Um outro aspecto que promoveu ausência no âmbito organizacional, tem a ver com 

um “apoio deficiente da empresa em relação a procedimentos organizacionais e burocráticos”, 

por exemplo, a questão da obtenção de documentação, moradia, escola etc., portanto, que 

envolveriam questões relativas, propriamente, a procedimentos organizacionais e 

burocráticos, conforme sinalizado por Menegon, Reis e Sarfati (2013).  

Em relação a essa questão, a maior parte das empresas forneceu apoio aos expatriados, 

quando não se tratava de expatriações espontâneas/voluntárias, inclusive vários sujeitos da 

pesquisa ressaltaram em suas falas que, por vezes, o “apoio foi total!”. Contudo, embora 

minoritária, houve uma situação que denota algum “descaso” da empresa, mais 

particularmente da área de recursos humanos, para com uma entrevistada. Como segue:  

 

 

“[…] Já conhecia as pessoas. Então, essa adaptação inicial para mim foi 

simples. O mais difícil foi conciliar essa questão familiar com a situação 

profissional, porque o nível de exigência é muito, é muito grande! Você vem 

para uma empresa com uma cultura diferente, com uma equipe de trabalho 

que tem uma forma de trabalhar também diferente, uma língua que eu não 

falava quando eu cheguei, um projeto extremamente exigente em prazo e em 

tamanho, era um projeto grande, então nossa…! Imagina?! Morando num 

hotel durante 5 meses…!” [VEN2].  
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Na fala transcrita, pode-se perceber a importância que VEN2 dá ao “morar num hotel 

durante 5 meses”, haja vista que ela tinha vindo com a família (marido e duas filhas), bem 

como com parte de seus pertences pessoais e familiares. Assim, VEN2 não deixou de 

demonstrar, durante a entrevista, o incômodo que foi não poder contar com uma moradia mais 

estável e confortável para si e sua família, como aliás desfrutava na Venezuela, e isso devido 

a uma “inoperância” da área responsável por questões desta ordem voltadas para processos de 

expatriação na empresa.  

Em um caso específico, o de VEN1, também foi possível notar algum “descuido” por 

parte da empresa para com o sujeito, uma vez que o mesmo permaneceu, conforme suas 

próprias palavras, “quase cinco meses trabalhando sem documentação”. Portanto, como já se 

discutiu anteriormente em escala grande, a “indocumentação” traz a perspectiva de uma 

estada precarizada no país, o que coloca o sujeito numa situação de maior fragilidade legal, 

isto é, do ponto de vista dos seus direitos e dos seus deveres.   

De toda forma, repare-se que em qualquer uma dessas diferentes situações, de VEN2 e 

de VEN1, o que é possível perceber é que a empresa não despendeu a devida atenção para as 

questões atinentes aos procedimentos organizacionais e burocráticos voltados ao processo de 

expatriação. Note-se, que não à toa, tratava-se da mesma empresa em ambos os casos.   

Além disso, em relação a essas questões tidas como mais objetivas e práticas 

relacionadas ao processo de expatriação, ou seja, os chamados procedimentos organizacionais 

e burocráticos, caberia ainda à área de recursos humanos da empresa, no país anfitrião, de 

acordo com Menegon, Reis e Safarti (2013), preocupar-se com a recepção do expatriado, com 

a tutoria, com o acompanhamento psicológico, bem como com a socialização, o que não foi 

observado pelas empresas de um modo geral, tanto em relação aos expatriados propriamente 

ditos, incluídos aí os membros familiares, assim como os respectivos grupos de trabalho. 

Neste tocante, embora se tenha ampla literatura publicada sobre a expatriação, internacional e 

nacionalmente falando, causou-nos preocupação que as organizações não tenham realizado 

políticas que focalizassem tais questões.  

Outra questão que aflorou mais lateralmente
31

, por assim dizer, foi a “não observância 

de leis, regras, normas” nas relações empresa-empregado, tendo por público-alvo os 

bolivianos. Assim, segue parte da fala de uma participante da pesquisa:  

                                                             
31

 Optou-se por usar o termo “lateralmente” para esse caso, pois BOL1 não falou exatamente de si ou de sua 

experiência imediata, mas comentou, genericamente, sobre casos relacionados a outros bolivianos que vivem 
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“[…] eles não são coitados así. Eles trabalham porque eles querem […] se 

eles não quisessem estar aí, não quisessem trabalhar, não estariam. O que 

acontece é que muitos não registro, não querem as regras das empresas 

brasileiras […] horas de trabalho, e tem o jeito de trabalhar…[…] Não é así! 

Pra chegar de qualquer jeito. Eles tem que estar apresentáveis, limpos, 

perfumados, tudo. E eles vivem em um mundo em que eles acordam, 

costuram, e se Deus quiser, se der vontade, eles tomam um banho, né!? É 

así, alguns tem dificuldade de se adaptar nesse aspecto. Mas é tudo uma 

questão de educação…[…] Conseguiriam sí, com um bom trabalho, eu acho 

que eles conseguem.” [BOL1].  
 

 

Transparece, a partir do trecho trascrito, que BOL1 “culpa” a vítima pelo seu próprio 

infortúnio, quando são notórias as situações degradantes pelas quais essa população 

estrangeira sofre no âmbito do trabalho no país. De fato, utilizando-se de um jargão 

econômico-sociológico clássico, poderia-se dizer que muitos bolivianos encontram-se 

praticamente sob uma “acumulação primitiva de capital” por parte de algumas empresas, que 

produzem ausências ao não respeitarem a legislação trabalhista, bem como de não agirem no 

sentido de propiciar melhores condições de trabalho. É interessante perceber que BOL1, de 

certa forma, por meio de uma introjeção do discurso do opressor, autopromove ausência.  

Ao se falar na “introjeção do discurso do opressor no oprimido”, é inevitável não 

lembrar da pedagodia do oprimido de Paulo Freire, que dizia que 

 

 

somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor poderão 

contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto 

vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é 

impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada 

pelos opressores, é um dos instrumentos para essa descoberta crítica – a dos 

oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como 

manifestações da desumanização. (FREIRE, 1987, p. 32)  

 

 

                                                                                                                                                                                         
e trabalham no Brasil, mais particularmente na cidade de São Paulo. Ainda relacionado ao uso do referido 

termo, novamente não tratou-se de analisar uma determinada política organizacional que teve como foco 

BOL1. Ressalve-se que como esta questão relativa aos bolivianos, exclusivamente, não é o tema central deste 

estudo, não aprofundou-se a análise relacionada à sua condição de vida no trabalho. Entretanto, sabe-se que 

algumas empresas que contratam esta mão de obra, são de propriedade de outros bolivianos, o que não 

diminui a responsabilidade das empresas, dos empresários e da própria sociedade, de um modo geral, diante 

das leis.  
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Um ponto que mostrou-se recorrente entre os sujeitos da pesquisa, tem a ver com o 

que se denominou de “ausência de políticas de recursos humanos com foco na 

interculturalidade”, não necessariamente compreendida pelos sujeitos a partir desta 

perspectiva, mas dentro de uma ótica de ajustamento/adaptação cultural. Seguem alguns 

trechos de entrevistas:  

 

 

“[…] houve uma questão já em termo de adaptação cultural, que já depois de 

um tempo eu senti que faltou.[…] O RH me disse, você tem que tirar tempo, 

no dia, pra tomar café com eles, desse lá na lanchonete, né, toma um 

cafezinho, bate um papo, fala…Olha, tá, tá contra a minha natureza. Eu não 

consigo fazer! Estou, estou obrigada com isso, não quero! Não quero! […] 

conversando com meu time, falei, meu, eu vou tentar fazer um esforço 

maior, é, não esperem que todo o dia eu desça lá na lanchonete, eu sei que 

vocês também não topar ter a chefe cada vez que você vão lá, porque as 

pessoas não gostam desse tipo de situação com o chefe, mas vou tentar 

algumas vezes, compartilhar tempo com vocês de outra forma. Agora, vocês, 

entendam um pouco também como que eu sou. Eu tento me ajustar às coisas 

culturais, porque eu cheguei aqui no Brasil, mas tem coisas culturais 

também, que fazem parte da minha natureza. E o dia que eu tenha que abrir 

mão da minha natureza, eu prefiro sair da empresa, eu prefiro sair do país, 

porque isso é me, me, assim, é me trair, sabe!? Eu não vou trair a minha 

pessoa! […] mas é verdade, as pessoas estão mais na expectativa de 

que…Ah não! Você tem a obrigação de vir aqui e se ajustar como que nós 

somos! Nós não temos que entender como que é você e nos ajustarmos ao 

seu jeito…” [COL1]; “[…] Ah, é latino né. Você vai se dar bem lá…Então 

pra gente não teve essa parte.” [COL4]; “Não. Tem uma [palavra inaudível] 

engraçada e é o seguinte: aquele... Aquele conceito, é a... É a minha leitura 

da situação, mas aquele conceito da... Da inteligência intercultural, da... Das 

habilidades interculturais, não é!?É, é uma questão que acompanha você no 

dia a dia na Alemanha, tá!?As empresas são muito, estão muito sensíveis 

àquele conceito, trabalham nele. Até porque são empresas que atuam no 

entorno global, tá!? Tá muito mais assim, sobre a pele, muito mais presente. 

É, e é vivenciado também. No Brasil não.” [COL5 e COL6].  
 

 

De acordo com as transcrições, é possível perceber que os sujeitos ressentem-se de 

alguma abordagem das empresas nativas em relação ao processo de “adaptação cultural”, 

portanto, infere-se que pode haver uma falta de sensibilidade à questão cultural por parte das 

empresas no país, pelo menos daquelas que foram envolvidas neste estudo, o que se mostra 

como um elemento dificultador ao estabelecimento de um ambiente que possa ser 

considerado, pelo menos, como multicultural. Neste sentido, vale a pena lembrar das 

recomendações de Littrell et al. (2006) e de Shen e Lang (2009), quando sinaliza-se para o 
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treinamento voltado à necessidade do desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas e 

comportamentais no que tange a interação com culturas diversas.  

No entanto, ao mesmo tempo em que se reconhece a ausência de políticas de recursos 

humanos com foco na interculturalidade, ou seja, de ações de gestão que busquem 

empreender um ambiente organizacional dialógico, intercultural e digno, verifica-se, na 

verdade, que as ações, ou não-ações, sequer chegam a procurar construir um ambiente 

organizacional multicultural, o que não deixaria de conter algum componente de dominação 

dos nativos frente aos expatriados, uma vez que não se estaria, necessariamente, a favorecer 

uma visão que privilegiaria o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo, ou seja, sem uma hierarquia definida (SANTOS, 2010; SANTOS; 

NUNES, 2010).  

De fato, numa perspectiva intercultural, portanto, emancipatória, não se pensaria em 

termos de uma adaptação cultural, também compreendida como ajustamento cultural, seja do 

expatriado latino-americano, ou de quaisquer outros povos. Pensar-se-ia, isto sim, na 

potencialidade de construção de relações sociais interculturais, nas quais os indivíduos 

pudessem ser iguais e diferentes, partindo-se do pressuposto do reconhecimento recíproco e 

da disponibilidade para o enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um dado 

espaço cultural, portanto, não se trataria de aceitar, de tolerar ou mesmo de reconhecer a 

existência de outras culturas no espaço cultural onde domina (SANTOS, 2010). Esta segunda 

dimensão, a multicultural, traria em seu bojo a perspectiva da desigualdade, da 

hierarquização, da dominação; já a abordagem da interculturalidade, possuiria em seu cerne a 

raiz do direito à igualdade, do reconhecimento mútuo e do direita à diferença.   

De um ponto de vista funcional, ao não adotar políticas organizacionais que tratem 

adequadamente a questão da conscientização cultural no âmbito da organização, por meio de 

ações educativas e coercitivas (comunicação interna, treinamentos, valorização da 

diversidade, medidas coercitivas ao preconceito e à discriminação etc.), tanto para nativos 

como para estrangeiros, o que se está a fazer, num certo sentido, é um desperdício de 

potenciais criativos advindos de uma maior diversidade cultural na organização. Em outras 

palavras, poder-se-ia pensar numa ação não eficaz de gestão internacional de recursos 

humanos, por meio da expatriação, como uma estratégia da empresa como fonte de 

desenvolvimento de vantagem competitiva (MENEGON; REIS; SARFATI, 2013; NUNES; 

VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008).  

No caso de COL4, alegou-se que a questão intercultural é vivenciada nas organizações 

na Alemanha, mas que não percebeu isso na empresa no Brasil, assim como também fora dito 
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por COL5 e COL6. Entretanto, percebeu-se que COL4 referiu-se a uma certa “insensibilidade 

intercultural” que já vinha da matriz alemã, uma vez que enxergavam todos os latinos-

americanos sem distinções, ou seja, sem assumir a diversidade dentro da América Latina. Tal 

postura da matriz pode denotar certo posicionamento de pretensa “superioridade cultural 

germano-eurocêntrica”, na medida mesma em que não se demonstrou a menor preocupação 

com as especificidades da cultura colombiana e, tampouco, da cultura brasileira.   

 

4.1.3 Emergências em escala pequena e grande   

No presente item, empenhou-se esforços a fim de apresentar os resultados mais 

relevantes dentro da categoria macrossociológica denominada emergências. Contudo, devido 

a um limite teórico-empírico, se assim se pode dizer, optou-se por considerar no mesmo item 

as “presenças” identificadas. Ao colocarmos o termo “presenças” entre aspas, e ao nos 

dirigirmos a elas como uma “categoria macrossociológica”, também entre aspas, procede-se 

com cuidado, haja vista que a mesma não é considerada por Boaventura de Sousa Santos, de 

fato, uma categoria metassociológica, em seu sentido estrito, posto que se fala somente em 

termos de uma sociologia das ausências e de uma sociologia das emergências.  

Entretanto, ao longo das entrevistas, percebeu-se que as relações sociais não são 

permeadas somente por ausências e por emergências, mas também por “presenças” de 

dignidade. Tal constatação empírica, não nos autoriza a desprezar estes elementos carregados 

de sentido, portanto, interpretáveis. De fato, o que se entende, é que tão importante quanto 

manter-se a coerência interna da pesquisa, é fazer desta um instrumento de transformação 

social, portanto, admitir a presença – agora sem aspas – de dignidade nas relações sociais, é 

também reconhecer elementos facilitadores de possíveis diálogos emancipatórios.  

Assim, como uma forma de buscar uma conciliação possível entre a base teórica de 

BSS com os dados obtidos em campo, optou-se por manter a autenticidade da teoria proposta 

pelo autor, por meio da alocação das presenças juntamente com as emergências. Esta 

disposição, acredita-se, não causou prejuízo ao processo interpretativo, e tampouco à 

apresentação dos resultados ao leitor, uma vez mesmo que se explicou o motivo de tal 

organização.  

Outra decisão no que tange à organização desta parte do texto, tem a ver com a 

apresentação das emergências e presenças em escalas grande e pequena, numa mesma seção. 

Isto porque, como foi possível perceber nas ausências (escalas pequena e grande), aqui 

também houve a ocorrência de alguma relação dinâmica entre as referidas escalas (mapa 3).  
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  Mapa 3: “presenças” em escala pequena  e grande 

“Presenças”  

Grupo de referência 

cultural-nacional 

Escala Pequena Escala Grande  

NAT  ELA Demonstrações de interesse pela 

cultura do outro [VEN1]  

 

Características culturais nativas 

geradoras de bem estar para o outro 

[PER1]  

 

 

 

 

 

Valorização da diferença [VEN2]  

 

Boa receptividade (característica 

cultural nativa geradora de bem estar 

para o outro) [COL1]  

 

Reconhecimento dos saberes –  

Respeito / Consideração / Valorização 

[VEN1; COL2; COL4] 

ELA  NAT Postura própria de auto valor 

[VEN1]  

- Sentido de igualdade (não sentir-

se inferior) [VEN1] 

 

Abrir-se ao outro, mas sem perder a 

essência [VEN1]  

 

Interesse e/ou apreço pela cultura 

brasileira [COL3; COL4] 

 

Interesse pela história do Brasil e 

pelo seu futuro [COL5; COL6] 

 

Postura própria de auto valor [VEN1] 

- Sentido de igualdade (não sentir-se 

inferior) 

- Retorno aos referenciais culturais 

próprios (Back to the basis) 

ELA  ELA Postura própria de auto valor 

[VEN1] 

- Sentido de igualdade (não sentir-

se inferior) 

 

Abrir-se ao outro,mas sem perder a 

essência [VEN1]  

 

Postura própria de auto valor [VEN1] 

- Sentido de igualdade (não sentir-se 

inferior) 

- Retorno aos referenciais culturais 

próprios (Back to the basis) 

NAT  NAT   

  Fonte: dados da pesquisa  

 

Quanto às emergências, estritamente falando, a partir de uma perspectiva da sociologia 

das emergências, o que se busca é operar uma ampliação simbólica que “visa analisar numa 

dada prática, experiência ou forma de saber o que nela existe apenas como tendência ou 

possibilidade futura” (SANTOS, 2010b, p. 120). Em linhas gerais, trata-se de um 

conhecimento baseado credivelmente em saberes e práticas emergentes (SANTOS, 2010b).  

Assim, da mesma maneira que se procedeu com as ausências e às “presenças”, 

procurou-se interpretrar os dados a partir do recurso cartográfico denominado escala, sendo 

que a escala grande compreendeu as relações formais e/ou informais vivenciadas pelos 

sujeitos no âmbito organizacional; a escala média correspondeu às políticas da organização 

voltadas ao processo de expatriação; e a escala pequena tem a ver com todas as outras 
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relações que não se enquandravam exclusivamente na organização, ou seja, a vivência geral 

dos sujeitos com a cultura nativa.  

Seguindo a organização dos dados estabelecida segundo critérios de proximidade com 

a realidade organizacional dos sujeitos, bem como ao campo mais amplo de pesquisa, segue a 

apresentação dos resultados mais significativos relativos às emergências em escala pequena e 

grande (mapa 4).   

 

Mapa 4: emergências em escalas pequena e grande  
Emergências  

Grupo de referência 

cultural-nacional 

Escala Pequena Escala Grande  

NAT  ELA   

ELA  NAT Sentimento de auto valor – 

“Orgulho da origem nacional” 

[BOL1; PER1; COL5; COL6] 

 

Apoio mútuo, amizade e amor no 

seio da família – “Processo de 

independência afetiva em relação 

aos nativos” [VEN1]  

 

Valorização e reafirmação da 

identidade cultural/nacional 

[VEN2; PER1; COL5; COL6]  

- “Orgulho da origem nacional/ 

“Utilização de elementos de 

identidade cultural/nacional”  

 

Proatividade na construção de 

relacionamentos mais duradouros 

com os nativos [VEN1; COL2] 

Conhecer e relacionar-se com o outro 

[VEN2]  

 

Retorno às suas raízes culturais – 

“Back to the basis” [VEN1]  

 

 

 

 

Valorização e reafirmação da 

identidade cultural/nacional [PER1; 

COL2; COL4; COL5; COL6] 

- “Orgulho da origem nacional”/ 

“Utilização de elementos de identidade 

cultural/nacional”  

 

Transformação das dificuldades em 

oportunidades de desenvolvimento 

pessoal [VEN2]  

ELA  ELA Sentimento de auto valor – 

“Orgulho da origem nacional” 

[BOL1; PER1; COL5; COL6] 

 

Valorização e reafirmação da 

identidade cultural/nacional 

[VEN2; PER1; COL6]  

- “Utilização de elementos de 

identidade cultural/nacional”  

 

 

Retorno às suas raízes culturais – 

“Back to the basis” [VEN1]  

 

 

Valorização e reafirmação da 

identidade cultural/nacional [PER1; 

COL2; COL4; COL5; COL6] 

- “Orgulho da origem nacional” 

- “Utilização de elementos de 

identidade cultural/nacional” 

NAT  NAT   

Fonte: dados da pesquisa  

 

Esclareça-se que o item 4.1.3 foi dividido em cinco subitens, conforme a distribuição 

dos grupos de falas com sentidos similares nos diferentes grupos de referência cultural-

nacional. Ressalve-se que em relação às “presenças, apenas na relação NATNAT não 

encontrou-se resultados significativos. Já nas emergências, não foram identificados resultados 

significativos a partir das relações entre os grupos de referência NATELA e NATNAT.  
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4.1.3.1 Presenças de nativos sobre expatriados latino-americanos (NATELA)  

Neste item, um dos elementos identificados tem a ver com a “valorização da 

diferença” produzida pelo nativo e apreciado pelo expatriado latino-americano. Ressalte-se 

que a situação não se mostrou frequente, mas mesmo assim, considerou-se esta presença 

como relevante. VEN2, por exemplo, referindo-se a sua experiência no país citou duas 

situações em empresas diferentes, como segue:  

 

 

“Houve um grupo dos gerentes que foi super aberto…O pessoal valorizava a 

diferença.” [VEN2 na empresa 1]; “Agora eu tô trabalhando numa empresa 

de projetos, numa empresa também num ambiente multicultural, têm muitas 

pessoas do Brasil inteiro, uma equipe nova que tá se formando, então acho 

eu isso também influi nessa, nessa situação tão particular. Então, ao nível de 

meus colegas, houve um grupo de colegas, nossa, sempre com feedback 

muito positivo, o pessoal se aproximava, tentava ajudar, você sentia que 

valorizava o trabalho.” [VEN2 na empresa 2].   
 

 

A partir desse depoimento, pode-se perceber que a valorização da diferença por parte 

do nativo mostra-se como um fator de satisfação, de maior tranquilidade para o expatriado. 

Caberia apenas ressalvar, que embora seja importante e apreciável esta postura nativa, a 

mesma não se mostrou suficiente para neutralizar o fator dominação, além do que, este 

comportamento de aceitação, tolerância e de reconhecimento, tampouco, se mostrou 

recorrente.  

De fato, como a presença denominada “valorização da diferença”, não se mostrou 

recorrente na maior parte das vivências dos sujeitos da pesquisa, pode-se apreender que não se 

trata de um comportamento característico dos brasileiros – guardando as possíveis ressalvas 

que o risco da generalização pode trazer
32

 – , o que de alguma maneira contrasta os resultados 

de Barbosa e Veloso (2009, p. 208), quando apontam que “o que impressiona é a certeza de 

que nós brasileiros temos a chave da aproximação entre as culturas, que é a disposição de 

ouvir”. Neste aspecto, do nosso ponto de vista, só seria possível nos arrogar “a chave da 

aproximação entre as culturas”, se fosse amplamente reconhecida, pelo sujeitos, a valorização 

da diferença exercida pelos nativos, o que se mostrou, pelo menos nesta pesquisa, bastante 

limitado. Outro aspecto que pode trazer alguma discrepância, tem a ver com o fato da presente 

                                                             
32

 Pensa-se que é necessário relativizar as generalizações, o que se mostra útil no caso brasileiro, haja vista 

que os próprios sujeitos reconhecem a cultura do país como diversa internamente. Boa parte dos sujeitos, em 

alguns momentos das entrevistas quando se referiam aos brasileiros, procuravam esta relativização, ao 

dizerem: “mas estamos falando de São Paulo…Não sei se dá para falar para o país inteiro…Provavelmente 

não”.  
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pesquisa ter sido realizada somente com outros latino-americanos que não brasileiros; já a de 

Barbosa e Veloso (2009), além de latino-americanos, envolveu brasileiros, europeus e 

estadunidenses, o que certamente trouxe outros elementos interpretativos.   

Outro elemento favorável à promoção de relações sociais dignas, embora não se tenha 

mostrado recorrente na pesquisa, foi a boa receptividade tida como uma característica cultural 

nativa geradora de bem-estar para o outro latino-americano, conforme pode-se constatar a 

partir da fala a seguir:  

 

 

“O fato das pessoas serem muito, serem muito, parecerem muito abertas, se 

comportarem muito abertas…As pessoas da empresa, todas me receberam de 

braços abertos, todas é, se disponibilizaram pra o que eu precisasse, para 

ajudar…Así, todo mundo parecia muito disposto a ajudar, eu me senti 

sempre bem vinda, eu não vi uma cara ruim, eu nunca me senti destratada 

pelo fato de ser estrangeira, muito pelo contrário, né, as pessoas mais 

prestativas, mais dispostas a ajudar e ta. As pessoas ficaram curiosas com o 

meu sotaque, ééé, lembravam mais de mim, então, isso também ajudou 

bastante. Eu gostei do fato de ser um povo feliz, aquela coisa de que o 

brasileiro vive feliz, não é mito, é realidade, realmente as pessoas vivem 

felizes.” [COL1].  
 

 

A partir da fala de COL1, mesmo a despeito de todos esses aspectos tidos como 

potencialmente positivos, alega-se que em momentos de crise na empresa, “todo mundo 

mantinha a calma, ninguém se preocupava, se estressava”, o que já dava indicação de 

algumas diferenças culturais que poderiam trazer problemas à gestão. Outro ponto que 

chamou a atenção, foi o emprego do termo “parecerem muito abertas”, por sugerir apenas 

uma realidade aparente, que se observada sob outra perspectiva, se poderá enxergar produção 

de ausências. As falas que se seguiram, dão a ideia de que COL1 percebeu presença de 

dignidade na relação com os nativos. Nesta direção, poder-se-ia caracterizar as falas como 

atreladas a uma “boa receptividade”, contudo em vários outros momentos, a entrevistada deu 

indicações de superficialidade da hospitalidade nativa, de modo que as dificuldades se 

mostraram, até certo ponto, intransponíveis para o estabelecimento de relacionamentos mais 

duradouras com os nativos.  

Esse aspecto da “boa receptividade” do nativo, que “parece ser aberto”, de fato é 

percebido pela participante, bem como de modo mais fraco por outros sujeitos também, além 

de ser um elemento verificado em Barbosa e Veloso (2009), por exemplo. Entretanto, como já 

se comentou, embora haja essa percepção relativamente positiva sobre essa questão, os 
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expatriados latino-americanos participantes desta pesquisa, enfatizaram a questão relativa à 

dificuldade de se estabelecer relações mais duradouras, de amizade com os nativos, o que, no 

nosso entender, enfraquece a presença identificada, podendo-se mesmo considerá-la como 

uma presença pouco enfática.  

Ainda sobre essa questão, cabe refletir sobre uma afirmação de Barbosa e Veloso 

(2009), quando sinalizam que as diferenças de entendimento acerca do significado e do peso 

das relações sociais são grandes entre latinos e brasileiros e “os outros”, sendo que os dois 

primeiros formariam um bloco em oposição aos demais. Mais ainda, este peso diferenciado 

atribuído às relações sociais pelos latinos e pelos brasileiros, na visão das autoras, 

desembocaria num processo cumulativo que começaria no desconhecimento total e terminaria 

na amizade. Embora não se possa refutar tal afirmação, categoricamente, tampouco a 

qualidade das relações sociais percebidas aqui, nos autorizam a confirmá-la, pois no que tange 

a relação NATELA, tais laços de amizade não se mostraram comuns, sendo que quando 

havia esta ocorrência, em geral, a mesma tinha-se dado por iniciativa dos estrangeiros e não 

dos nativos. 

Outro movimento que poderia ser considerado como uma presença de dignidade na 

relação NATELA, tem a ver com o que poderia chamar de “reconhecimento dos saberes”, o 

que os levava a se sentirem respeitados, levados em consideração e valorizados pelos nativos. 

COL4, por exemplo, quando perguntado se seus saberes eram ouvidos, respeitados pelos 

pares brasileiros na empresa, respondeu afirmativamente, mas explicou que “seu negócio é 

muito específico”, o que poderia servir como um elemento atenuador desta presença.  

No caso de COL2, a mesma sentia-se respeitada, ouvida, levada em consideração nas 

tomadas de decisão etc., entretanto, reconheceu também que sua função possuía uma posição 

matricial, portanto, sua opinião era ouvida devido a sua posição na estrutura organizacional. 

Nesta direção, não se pode descartar, de antemão, a inexistência da produção de ausência a 

partir de seus saberes, mas tampouco não levar em consideração o seu sentir, o seu pensar.  

Tanto na fala de COL4 quanto na de COL2, percebe-se que há a presença de 

elementos de dignidade como o sentir-se respeitado, considerado e valorizado pelo outro, 

porém, não se pode não observar, concomitantemente, o “mas”, o “entretanto”, contidos em 

suas manifestações. De qualquer modo, as falas de COL4 e de COL2, devem ser levadas a 

sério, pois representam suas interpretações sobre suas vivências, portanto, algo nunca 

desprezável para um pesquisador qualitativo. Neste sentido, ao se sentirem levados em 

consideração e respeitados, ao serem ouvidos no âmbito organizacional, poder-se-ia dizer, 
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com cuidado, que nestas organizações há algum anteparo à monocultura do saber, de modo 

que poderia desenvolver-se uma ecologia de saberes (SANTOS, 2010b).  

Em escala pequena, uma das presenças identificadas tem a ver com o que se pode 

chamar de “demonstrações de interesse pela cultura do outro”, embora não recorrente. 

Quando indagados se os nativos se interessavam mais pelos outros estrangeiros do que pelos 

de origem latino-americana, VEN1, por exemplo, afirma que  

 

 

“[…] Queriam saber mais de mim, porque sentiam mais afinidade com os 

latinos do que com os americanos…O brasileiro gosta de aprender de outras 

culturas…O brasileiro tem respeito pelo conhecimento de outras culturas”. 

 

 

De certa maneira, tal afirmação destoa da experiência relatada por Irigaray e Vergara 

(2010), na qual o executivo colombiano era preterido pelos brasileiros, que voltavam-se mais 

ao holandês e ao estadunidense, pelo menos naquela organização estudada.  

De qualquer forma, ao serem percebidas e valorizadas pelos estrangeiros tais 

demonstrações de interesse por sua cultura por parte dos nativos, de alguma maneira, reforça-

se a percepção do próprio nativo sobre si mesmo acerca dos discursos afirmativos e positivos 

de lidar com as diferenças (BARBOSA; VELOSO, 2009).   

Ainda em escala pequena, outro ponto de produção de relações dignas é o que se 

poderia chamar de “características culturais nativas geradoras de bem estar para o outro”. 

PER1, por exemplo, diz: “abertura, ahh, amabilidade, éé, são muito simpáticos, muito 

abertos, querendo ajudar, alegres…Mas é tranquilo. E depois, na rua, o pessoal gosta do 

sotaque”. Como se pode ver, a entrevistada apontou algumas caracterísiticas culturais e 

comportamentais brasileiras que a agradavam, tais como a amabilidade, a simpatia, a abertura, 

a disponibilidade para ajudar, a alegria, características estas que são valorizadas pelos 

expatriados latino-americanos. Dentro desta perspectiva, COL1, por exemplo, ao comentar 

sobre a sua experiência relacional no âmbito organizacional (escala grande), referiu-se a “boa 

receptividade” como uma característica cultural nativa geradora de bem estar no outro.  

No que tange a “boa receptividade”, mais uma vez, tende-se a reforçar uma ideia 

afirmativa e positiva tanto do estrangeiro sobre o nativo quanto deste último sobre si mesmo 

(BARBOSA; VELOSO, 2009). Além disso, parte-se de uma visão nem sempre comprovada 

empiricamente, de que os brasileiros, assim como os latinos de maneira geral, estariam mais 

propensos do que “os outros” a estabelecerem relações sociais mais próximas, ou seja, que 
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terminariam na amizade (IDEM). Como se viu, muito dessa percepção dos sujeitos da 

pesquisa em relação a alegada “boa receptividade”, “boa hospitalidade”, de que “nós 

brasileiros, somos acolhedores”, de certa forma cai por terra, pelo menos em parte, quando se 

verificam as dificuldades que são encontradas para se estebelecerem relações sociais mais 

duradouras, como a amizade, gerando o que se denominou, neste trabalho, de “hospitalidade 

superficial”.  

 

4.1.3.2  Presenças de expatriados latino-americanos sobre nativos (ELANAT) 

Partindo da escala grande, identificou-se a presença denominada “postura própria de 

autovalor”. Numa primeira variante desta presença, pode-se perceber um sentido de 

igualdade, ou dá no mesmo, de não sentir-se inferior nem superior ao outro, o que pode ser 

percebido na fala a seguir:  

 

 

“Mesmo entre pares e mesmo com níveis superiores! Por duas coisas. 

Primeiro, duas coisas que é importante. A primeira é minha, ahh, minha 

postura própria, ok !? Ninguém é menos que ninguém! Ninguém é mais que 

ninguém e eu não sou mais do que o outro e o outro não é mais que eu! É a 

primeira coisa. E o segundo, não senti nenhuma, nunca, éhhh, trato, que me, 

me mostrasse que eu fosse uma pessoa de segunda ou coisa assim.” [VEN1].  
 

 

Como foi possível notar nas ausências em escala grande, vários foram os sujeitos que 

declararam ter identificado sinais de inferiorização provocados pelos nativos em relação a 

eles, no entanto, VEN1 respondeu com um firmemente “nunca!”. A veemência da pronta 

resposta de VEN1 nos fez desconfiar de sua veracidade, pelo menos neste trecho da 

entrevista, contudo o sujeito justificou-se em dois momentos. Primeiro devido a sua postura 

própria. A esta “postura própria”, não se chegou a aprofundar seu sentido, mas foi possível 

levantar algumas possibilidades. Uma bastante plausível é a do traço da cultura venezuelana 

de autoconfiança com orgulho, como diz VEN1. O segundo ponto é que, segundo o próprio 

relato do sujeito, o mesmo não sentiu nenhum trato que o mostrasse que fosse uma “pessoa 

de segunda ou coisa assim…”.  

Numa outra vertente da presença “postura própria de autovalor”, VEN1 reconhece que 

sua postura gerou choques na organização, inclusive com superiores, de modo que o seu 

“back to the basis”, como diz, era um elemento que lhe gerava alguns problemas na vida 

organizacional, porém, mesmo assim, não se descaracterizava para ser aceito pelo grupo 
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hegemônico. Quando achava que tinha que se “impor”, não exitava em tomar posição 

contrária às dos superiores e de pares, pois como diz “não é normal questionar uma posição 

superior…”, referindo-se a uma característica nativa. Assim, percebe-se que a presença de 

dignidade na relação com o outro, não se dá somente – e inicialmente – pelo reconhecimento 

do outro, mas começa pelo reconhecimento de si mesmo, o que acabava por gerar respeito 

pelo outro e em relação a si. Como é possível perceber no caso de VEN1, a sua postura 

própria de autovalor, ora assentava-se num sentido de igualdade, de modo a não sentir-se 

inferior; e vez outra no seu “back to the basis”, ou seja, ao manter-se fiel aos seus referenciais 

culturais a fim de não se descaracterizar e se submeter ao outro.   

Em escala pequena, percebeu-se uma presença a partir de outras relações que não se 

enquadravam exclusivamente na organização, ou seja, que tinha a ver com a experiência geral 

do sujeito com a cultura nativa. De certa forma, o que se verificou foi o mesmo que em 

grande escala, ou seja, uma “postura própria de autovalor”, o que seria representada por um 

sentido de igualdade, em não sentir-se inferior ao outro nativo. Segundo a experiência de 

VEN1, têm-se que o mesmo afirma “nunca!” ter se sentido inferiorizado pelos nativos, seja 

na empresa, como já se viu, ou mesmo em outras instâncias relacionais. As razões para tal 

postura de VEN1, de certa forma já foram comentadas em escala grande, sendo que se faz 

desnecessário repetí-las neste momento. No entanto, note-se que ao assim proceder, ou seja, 

de manter uma postura própria de autovalor frente ao nativo, VEN1 procedia também a uma 

presença em relação a si mesmo. De fato, o que se pode apreender, é que a presença de 

dignidade na relação com o outro, não se dá somente – e inicialmente – pelo 

posicionamento/reconhecimento do outro, mas começa pelo posicionamento/reconhecimento 

em relação a si mesmo. Ainda, caberia dizer que ao “não sentir-se inferior, nem superior”, 

VEN1 cumpre, de certa forma, um importante imperativo intercultural, cuja a aceitação é um 

pressuposto que fundamenta a hermenêutica diatópica, qual seja, a de que “temos o direito a 

ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a 

igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2009, p. 18).  

Além disso, a postura de VEN1, funcionaria como um contraponto frente à 

monocultura da naturalização das diferenças, a partir da qual prevalece uma lógica de 

classificação social, cuja uma das formas de desqualificação social é a do inferior (SANTOS, 

2010b). Assim, ao cumprir este anteparo a um potencial processo de violência, por meio do 

que se pode nomear por uma ecologia dos reconhecimentos, VEN1 fez, de fato, um 

alargamento do círculo da reciprocidade – o círculo das diferenças iguais, criando portanto, 

novas exigências de inteligibilidade recíproca (IDEM).  Cumpre dizer também, que ao buscar 
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exercer o “processo humano de vir a ser o que se é” (ADLER, 2013), VEN1 aproximou-se de 

um ideal emancipatório, portanto, contribuiu à construção de relações sociais dignas, calcada 

no respeito aos princípios da igualdade e da diferença, o que é condição básica para o 

reconhecimento recíproco e para o enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham 

um dado espaço cultural (SANTOS, 2010).  

Mantendo-se em escala pequena, foi possível perceber outro tipo de presença, a qual 

foi denominada de “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”. Ao assim proceder, o 

expatriado latino-americano possibilitou abrir “pontes” com os nativos, mas não de modo a 

desconsiderar-se, descaracterizar-se ou desvalorizar-se, como no caso de VEN1 que indicou-

nos que “você tem de se adaptar…Sem perder a sua essência”. VEN1 explicou-nos que tal 

postura de abrir-se à cultura e à língua nativa é necessária, pois caso contrário a adaptação 

pode não dar-se com sucesso, podendo mesmo ser impossível. Ainda tomando-se a fala de 

VEN1 como referência, é interessante notar, principalmente, a parte final de sua fala, na qual 

diz que “…sem perder a sua essência”, sendo que por “essência” pode-se compreender a sua 

qualidade predominante ou ainda o seu caráter distintivo, no caso, o de “ser venezuelano”. Tal 

visão poderia, num certo sentido, ser considerada como um elemento fundamental ao 

desenvolvimento de relações sociais dignas, pois para estabelecer relações sociais 

interculturais, não se faz necessário, tampouco desejável, que os indivíduos/grupos 

submetam-se ao outro, mas que também não sejam irredutíveis, pois de fato, há que se 

estabelecer um diálogo respeitoso a partir das semelhanças e das diferenças, o que pode se dar 

por meio da busca de uma inteligibilidade recíproca, a partir de uma hermenêutica diatópica, 

de um trabalho de tradução (SANTOS, 2010b; SANTOS, 2009). Assim, quando VEN1 diz 

“sem perder a essência”, percebe-se aí presença de uma  dignidade em relação a si e ao outro.  

Ainda em escala pequena, percebeu-se mais um fator promotor de presença, e 

portanto, de relações dignas. Trata-se do “interesse e/ou apreço pela cultura brasileira”. Neste 

tocante, por exemplo, COL3 relatou um pouco sobre as motivações de sua saída de seu país, 

sendo as razões de cunho econômico as mais evidentes, entretanto, apresentou – o que se 

confirmou em outros trechos na entrevista – uma genuína vontade de conhecer outro país, 

outra cultura. O contentamento, se assim se pode dizer, de aprender sobre outra cultura, 

pareceu ser uma disposição e uma característica dos expatriados, mesmo com as dificuldades 

encontradas durante o processo, o que mostrou-se evidente no caso de COL3. No caso de 

COL4, o mesmo afirmou que  
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Ah, de forma geral, de forma geral muito bem, muito bem. Eu vejo que o 

colombiano respeita muito a cultura brasileira, gosta muito da cultura 

brasileira. É, tem... Tem um certo carinho, eu... Eu posso te falar, pelo... 

Pelo... Pela cultura brasileira. É, não se sabe muito, honestamente. É aquele 

estereótipo também de samba e carnaval e futebol e acabou. Ninguém 

conhece muito mais.  

 

 

Nesse trecho fica claro que há um interesse, mesmo que relativamente superficial, dos 

latino-americanos pela cultura nativa, o que, em alguma medida, se mostra como um 

elemento propiciador de construção de relações sociais permeadas pela dignidade, de 

desenvolvimento da interculturalidade.  

Outro elemento de presença de dignidade no relacionamento entre ELANAT, em 

escala pequena, foi o que se denominou de “interesse pela história do Brasil e pelo seu 

futuro”. Neste caso, o que se notou foi um interesse unilateral do estrangeiro em relação ao 

país hospedeiro, sendo que o ideal seria um interesse recíproco. COL5 e COL6, por exemplo, 

demonstraram ter interesse pela história do Brasil, tanto que procuraram literatura a respeito, 

bem como ouviram falar de alguns temas. De certa forma, ao vir à tona as manifestações de 

junho de 2013, ocorridas em vários pontos do país, os sujeitos demonstraram alguma 

consciência sobre a nossa realidade social e política, o que fez com que aumentasse o próprio 

interesse em conhecer mais sobre a história, bem como a preocupação para com o futuro do 

país. É interessante notar, que esta postura de COL5 e COL6, mostrou-se mais profunda do 

que as abordagens de treinamentos transculturais preconizadas (MENEGON; REIS; 

SAFARTI, 2013), que no fundo tendem a desenvolver um conhecimento meramente 

enciclopédico sobre a realidade do país em questão. Nesta direção, o desenvolvimento de um 

genuíno interesse por aspectos relacionados à história, sociedade, política, economia, cultura, 

entre outros aspectos, do país hospedeiro, pode mostra-se como um elemento propiciador de 

relacionamentos mais dialógicos e profundos, tendo por base uma atuação mais consciente em 

relação ao passado, o presente e o futuro.  

 

4.1.3.3 Presenças de expatriados latino-americanos sobre expatriados latino-americanos 

(ELAELA) 

Atinente à presença de relações dignas, há ainda a dimensão do ELA consigo mesmo, 

com a sua cultura própria. Nesta direção, identificou-se a mesma presença em escala pequena 

e em escala grande, qual seja, uma “postura própria de autovalor”, presença esta que também 

foi identificada na relação ELANAT, considerando-se as mesmas escalas de análise.  
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Além disso, ao admitir-se unicamente a escala pequena, verificou-se ainda a existência 

da presença “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”, que aliás, também fora 

identificada na relação ELANAT.  

No que tange à primeira presença, isto é, a “postura própria de autovalor”, em escala 

grande se percebeu duas variações: um sentido de igualdade – não sentir-se inferior; retorno 

aos referenciais culturais próprios – back to the basis. Em escala pequena, percebeu-se a 

variante “sentido de igualdade – não sentir-se inferior”. Ressalte-se que as mesmas variações 

também foram destacadas quando da relação ELANAT.  

Assim, como os fenômenos ora apresentados são praticamente os mesmos dos 

apresentados e discutidos na relação ELANAT, entende-se desnecessário discutí-los 

novamente. Entretanto, cabe ressaltar que a única razão para abrir este subitem baseia-se na 

relação dinâmica e complexa que existe entre “o mim” e “o outro”, pois quando o ELA se 

relaciona com o NAT, ela estará, concomitantemente, a relacionar-se consigo mesmo. 

 

4.1.3.4 Emergências de expatriados latino-americanos sobre nativos (ELANAT) 

Um primeiro aspecto verificado na categoria macrossociológica emergência, ao 

considerar-se a escala grande, foi o que se poderia chamar de “conhecer e relacionar-se com o 

outro”. Tal disposição pode ser representada pela fala de VEN2:  

 

 

“Só que o que acontece, durante o decorrer do projeto, eu fui conquistando 

as pessoas e aí passou, já não senti mais. Entendeu ?!...Sabe o que me deu 

força, o tempo todo? Como eu vim a desenvolver minhas equipes, ou seja, 

pequenas, as contribuições que eu conseguia fazer para as pessoas! É isso 

que me manteve. E esse reconhecimento das pessoas da base sabe!? É isso o 

que me fez…”.  
 

 

Como se pode perceber, VEN2 atribuiu à sua capacidade relacional, a diminuição do 

preconceito e da discriminação sofrida em alguns momentos. Segundo a participante, a partir 

do momento em que as pessoas “[…]conheçam como eu sou…”, por meio de sua postura de 

aproximar-se, de desenvolver o seu trabalho, de contribuir com suas equipes, bem como pelo 

reconhecimento das pessoas que passavam a conhecê-la mais proximamente, isso lhe dava 

sustentação, lhe dava força para manter-se firme em seus propósitos, tanto organizacionais, 

quanto profissionais e pessoais.  
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Além disso, retenha-se que a plausibilidade da hipótese do contato (ver ARONSON; 

WILSON; AKERT, 2002) pode ter contribuído para uma redução do preconceito do grupo de 

trabalho em relação a VEN2. Sendo assim, pode-se considerar que a disposição de conhecer e 

de relacionar-se com o outro, pode ser considerada uma emergência, pois se fosse adotada 

uma postura diversa, de submissão, de não-contato, de isolamento, provavelmente a situação 

até pudesse vir a degradar-se. É claro que tal disposição ativa também poderia ter sido 

originada na atitude nativa, o que não foi o caso. De qualquer forma, a partir desta atitude e de 

sua conduta, VEN2 promoveu transformações qualitativas dentro de suas equipes de trabalho, 

o que trouxe bons resultados para si e para o desenvolvimento dos outros membros, portanto, 

configurando-se como um bom encontro.  

Outra situação que mostrou-se significativa em escala grande, foi o que se denominou 

por “retorno às suas raízes culturais – back to the basis”. Quando indagados sobre o que 

faziam para superar dificuldades oriundas de ambiguidades culturais no âmbito 

organizacional, VEN1, por exemplo, citou o que chamou de “[…] Back to the basis, voltar às 

suas raízes”. Em outras palavras, quando VEN1 situava-se num campo de ambiguidade 

intersubjetiva, se assim se pode dizer, adotava uma postura de “voltar às suas raízes”, ou seja, 

de procurar o suficiente equilíbrio atitudinal e, consequentemente, comportamental, a fim de 

poder posicionar-se diante de uma determinada situação organizacional. Cabe refletir ainda, 

que ao referir-se a um “retorno às suas raízes”, poder-se-ia inferir que VEN1, em certa 

medida, teria “deixado”, em algum momento, “as suas raízes”, ou em outros termos, teria 

permitido o domínio do outro (nativo) no espaço cultural em questão. Contudo, ao “voltar às 

suas raízes”, e aí a palavra “voltar” ou “retornar” pode ter um outro sentido possível, VEN1 

pode ter resgatado suas referências culturais, ou em outras palavras, feito emergir aquilo que 

estava, sob certos aspectos, a ser colocado na invisibilidade, e isso devido às circunstâncias 

próprias de uma cultura dominante que até pode aceitar, tolerar e reconhecer a existência de 

outras culturas, mas tudo isso dentro de um espaço cultural onde domina. Assim, tomando-se 

esse segundo sentido possível – que na verdade se liga ao primeiro – conferiu-se uma 

emergencialidade à postura de VEN1. Nesta direção, cabe considerar que “a utopia do 

interconhecimento consiste em apreender novos e estranhos saberes sem necessariamente ter 

de esquecer os anteriores e próprios” (SANTOS, 2010b, p. 106). Numa visão pragmática, 

Barbosa e Veloso (2009, p. 176) sinalizaram que “a cultura faz diferença. Ela é sempre um 

desafio interessante. Um desafio legal para encontrar um ponto para se adaptar às outras 

culturas, por um lado. Mas, por outro lado, é importante não perder o jeito da sua cultura”.  
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Dentre as emergências em escala grande, a que de longe se destacou mais foi o que se 

nomeou por “valorização e reafirmação da identidade cultural/nacional”, trazendo consigo um 

sentimento de “orgulho da origem nacional”, o que se evidenciava pela utilização de 

elementos de identidade cultural/nacional no âmbito do trabalho/da organização, portanto, não 

restringindo tais manifestações à esfera do lar. As falas a seguir podem ser consideradas 

representativas deste tipo de emergência:  

 

 

“porque é a minha identidade. É, eu sou colombiano e eu quero que todo 

mundo saiba que eu sou colombiano…Sim. Eu gosto, eu gosto de o pessoal 

saber que eu sou colombiano. É, eu me sinto orgulhoso. Mesmo com todas 

dificuldades, com todo aquele assunto que a gente tem que... Eu me sinto 

muito orgulhoso. É muito legal isso. Eu sempre me sinto muito, muito 

orgulhoso mesmo, muito orgulhoso”[COL4].  
 

 

Interessante notar, que ao referir-se ao “orgulho colombiano”, COL5 chega a dizer que 

“se você perder esse orgulho…”, ao que COL6 complementou, “vai embora!”.  

No caso de COL4, quando questionado se possuía algum elemento de identidade 

cultural/nacional em seu local de trabalho, diferentemente da maioria dos participantes, 

afirmou que sim, “que tem artesanato”, sendo que a sua justificativa para tal ação seria o 

“orgulho de ser colombiano”, bem como o desejo de que todos soubessem a sua origem 

nacional. Neste trecho não há dúvida quanto ao seu sentimento de autovalor, mesmo em 

detrimento dos preconceitos e discriminações sofridos no país hospedeiro, expressos, em 

parte, pelo “com todo aquele assunto que a gente tem que...”. De todo modo, há aí um 

posicionamento forte, contundente de (re)afirmação de sua cultura, de sua nacionalidade, por 

meio de símbolos representativos destas. Assim, vê-se, neste caso, uma produção de 

emergência como resposta à produção de não-existência sofrida.  

Ainda tomando-se como foco “o orgulho de ser”, como uma variante da “valorização e 

reafirmação da identidade cultural/nacional”, COL5 contou que era comum ouvir “piadas” 

degradantes – no âmbito do trabalho – sobre os colombianos, mas que sua postura não era a 

de ouvir e ficar quieto, mas de argumentar, de confrontar, de debater, como uma forma de 

demonstrar o chamado “orgulho colombiano”. Mas o mais relevante, a nosso ver, é o “se você 

perder esse orgulho…”. Em outras palavras, sem um sentido de autovalor, de “orgulho de 

ser…”, não é possível permanecer, ou como expressou COL6, “vai embora!”. Assim, ao não 
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ficar quieto, ao contestar, argumentar, debater, COL5 e COL6 manifestavam-se, 

expressavam-se em linha com seu senso de autovalor, produzindo, portanto, emergência.  

Como se reconhece, a cultura de um povo manifesta-se de diversas maneiras 

(JUNQUEIRA, 1999; LARAIA, 2007). Contudo, como forma de sistematizar uma ideia 

ampla numa definição um pouco mais estrita, no âmbito da antropologia, “convencionou-se 

que os padrões de comportamento, as intituições, os valores materiais e espirituais de um 

povo são a sua cultura” (JUNQUEIRA, 1999, p. 17). Nesta direção, a utilização de 

determinados artefatos visíveis e simbólicos, podem ser considerados como elementos 

constitutivos de uma determinada cultura, sendo que a utilização de elementos de 

identificação cultural nada mais seria do que uma expressão de um determinado sistema 

simbólico, posto que “tudo que é criado socialmente pode ser considerado como símbolo” 

(JUNQUEIRA, 1999, p. 14).  

Em escala pequena, portanto, a partir de uma ampliação do escopo das relações para 

além das fronteiras organizacionais, percebeu-se também a emergência denominada 

“valorização e reafirmação da identidade cultural/nacional”, evidenciada a partir da utilização 

de elementos de identidade cultural/nacional. Admita-se, contudo, que nem sempre a 

diferenciação da escala é tão clara, portanto, pode haver elementos de escala grande, como se 

pode notar a partir da fala a seguir:  

 

 

“Eu…Como que eu vou te falar…Eu falo de meu país com meus colegas, eu 

tenho levado comida da Venezuela para eles conhecerem, pra eles 

experimentarem, a cachapa…Então não é que a gente preserva excluindo, a 

gente preserva integrando. Conserva, sobretudo, porque a gente procura 

obter mais cultura! Ampliar a cultura…Quando a gente faz aniversário a 

gente canta o parabéns venezuelano, que é diferente. E eu gosto mais de 

quem eu sou hoje, do que quem eu era há sete anos”[VEN2].  

 

 

Embora VEN2 não tenha objetos que sinalizem objetivamente sua identidade 

cultural/nacional venezuelana, pelo menos no âmbito do trabalho, ela mesma diz que fala 

sobre seu país com seus colegas, chegando mesmo a levar comida da Venezuela para eles 

conhecerem, além disso, em seu lar, costumam se comunicar em espanhol, além de cantar o 

parabéns venezuelano nos aniversários, entre outras utilizações de elementos reafirmativos e 

distintivos.  

Ainda em relação a essa mesma emergência, PER1, por exemplo, também apresentou 

elementos que dificultaram a classificação numa determinada escala ou noutra, posto que há 
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elementos característicos da esfera organizacional (escala grande), bem como em outros tipos 

de vivências sociais/culturais mais amplas (escala pequena). Segue um trecho de PER1:  

 

 

“O único que eu tenho, não, não é o único, mas o primeiro, talvez, que eu 

coloquei na minha mesa, foi uma bandeira do Peru, pequena. E depois, nós 

costumamos ter na cinta do crachá pins. Eu só tenho dois e o meu é a 

bandeira do Peru e outra é o escudo do Peru…Eu também falo muito, muito 

do orgulho peruano…Para amigos, para estrangeiros, sejam brasileiros, 

sejam portugueses…É. Meus amigos, tenho muitos amigos peruanos aqui. 

Outros amigos em outros países também. Pero, somos muito unidos, temos 

muito orgulho. Já teve durante a copa de ir com a camisa do Peru”.  
 

 

Como se pode perceber, PER1 inicia sua fala referindo-se ao ambiente de trabalho, 

mas logo transfere sua vivência para outros tipos de relacionamentos, de amizade, por 

exemplo. Em um trecho adiante, PER1 disse que tem saudade da comida peruana, mas que 

sempre que pode vai com amigos a restaurantes peruanos, além de ir duas vezes ao ano para o 

Peru. A utilização de elementos de identidade cultural/nacional, bem como de procurar estar 

perto, o quanto possível, da comida, da música, de amigos do mesmo país, bem como de 

retornar ao país com certa frequência, teria a ver, segundo o relato, com a questão do “orgulho 

peruano”, algo como um patriotismo. A “festa pátrias”, no Peru, parece ser um evento 

patriótico de valorização de sua cultura e nacionalidade, o que segundo PER1 é muito forte e 

que faz parte da sua formação, desde a infância até os dias de hoje. Entretanto, diferentemente 

da maioria dos expatriados entrevistados, PER1 demonstrou a necessidade de demonstrar a 

sua nacionalidade, por meio de elementos de identidade cultural/nacional, ou seja, vai além do 

“a pátria vá dentro!”. Poder-se-ia mesmo pensar, neste caso, que há uma emergência da 

dignidade, relacionada a um sentimento de autovalor, nomeada pela entrevistada de “orgulho 

peruano”.  

Tomando-se novamente a escala grande, identificou-se uma outra emergência, a qual 

foi denominada de “transformação das dificuldades em oportunidades de desenvolvimento 

pessoal”. Foi justamente este o caso de VEN2:   

 

 

“quando você aprende a conhecer as pessoas…Eu acho que têm, têm, têm, 

vários aspectos. Um é esse, que quando você aprende a conhecer as pessoas, 

você começa a observar quando que a pessoa tá te falando verdade e quando 

tá te enrolando! E aí você começa a entrar em uma forma, começa a 

perguntar de uma forma, é, diferente… Aí vem o segundo elemento que é 
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importante, que é teu conhecimento… Então se  aprende a negociar…O 

pessoal aprende a confiar, porque você não tá procurando culpado!”.  

 

 

A partir desse trecho de entrevista, pode-se enxergar um processo de emergência, haja 

vista que nos momentos de maior dificuldade na gestão de VEN2, a mesma procurou a 

experiência, o conhecimento, suas habilidades, para negociar, resolver problemas, liderar a 

equipe, de modo que pudesse se sentir mais segura, mais confiante, e porque não dizer, 

transformar as dificuldes em oportunidades. Em outros termos, ao invés de apenas reclamar e 

lamentar as dificuldades relacionais dentro da equipe de trabalho, VEN2 procurou reagir 

positivamente diante das adversidades, ou seja, agiu a fim de que os obstáculos fossem 

superados, configurando, portanto, um discurso de emergência e não de vitimização. Esta 

atitude que se poderia chamar de “empoderamento de si”, demonstrou ser importante para o 

processo de expatriação de VEN2 dar-se da melhor maneira possível.  

Em escala pequena, percebeu-se novamente a ocorrência do “sentimento de autovalor 

– orgulho da origem nacional”, mas agora como uma emergência. De fato, há grande 

proximidade entre esta questão e a “valorização e reafirmação da identidade 

cultural/nacional”. Além do mais, este sentir também fora verificado em escala grande, sendo 

relativamente comum haver esta correspondência.  

BOL1, por exemplo, afirmou que nunca vai dizer “vou ficar aqui, porque é melhor do 

que Bolívia. Nunca!”. PER1, por sua vez, comentou sobre aspectos relacionados ao “orgulho 

peruano”. COL5 e COL6, por seu turno, fizeram alusão ao “orgulho colombiano”. Aliás, 

todos estes casos já foram pontuados e discutidos anteriormente. Neste sentido, entende-se 

que tais elementos verificados em diferentes fontes, mas com sentidos muito similares, quais 

sejam, a de um “orgulho” boliviano, peruano ou colombiano, podem ser traduzidos ou 

interpretados como um sentimento de autovalor na relação com o outro, o que, no nosso 

entender, mostra-se como uma produção de emergência.  

Cabe ressaltar ainda, que o emprego do termo “orgulho”, que pode ter significados e 

empregos diversos, possui um sentido de autovalorização de si, de sua própria cultura, o que 

não quer dizer que os sujeitos ufanaram-se de seus países, de seus modos de vida, e que 

tampouco desvalorizam o povo e a cultura do país hospedeiro, no caso, o Brasil. De fato, 

parece ser mais uma forma de manter-se fiel àquilo que se é, mas com uma abertura para 

apreender novas experiências, enriquecer-se culturalmente a partir da diversidade de saberes 

disponíveis no mundo.  
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A “valorização e reafirmação da identidade cultural-nacional”, que se manifestando 

por meio da utilização de elementos de identidade cultural-cultural, publicamente, também 

funcionava, admitindo-se a escala pequena como instância de análise, como um processo de 

emergência da dignidade na relação com o nativo, no sentido mesmo de valorização daquilo 

que se é, bem como de proporcionar oportunidade para que este nativo venha a conhecer mais 

sobre este estrangeiro e a sua cultura, ou seja, de enriquecer-se culturalmente.  

Outro elemento promotor de emergência a partir da relação ELANAT, tendo por 

referência a escala pequena, foi o que se nomeou de “processo de independência afetiva em 

relação ao nativos – apoio mútuo, amizade e amor no seio da família”. Ressalte-se que esta 

forma de emergência não foi enfatizada entre a maioria dos participantes, porém, mesmo 

assim, considerou-se o fenômeno relevante do ponto de vista qualitativo. Nesta direção, a 

experiência mais emblemática deste tipo de emergência foi fornecida por VEN1, como segue:  

 

 

“Ah, quando você sente que não tem um relacionamento com ninguém e aí 

chega em seu país e todas as suas amizades morrem por ver você, olha, é, é 

hard…Então, quando eu retornei, minha família começou a entrar em 

depressão. Então eu e minha esposa decidimos, foi uma decisão lindíssima 

que fizemos, foi…Olha, você sabe que, nós vamos a dar um jeito 

nisso…Então, o que que acontece? Começamos a nos dedicar a nós quatro, 

olha, se nós conseguirmos amizade pra fazer isso, não me importa. Então foi 

uma coisa que eramos um bloco e somos um bloco! É, bloco de titânio! 

Então começamos aí uma coisa bacana, então começou um processo de 

independência”.  
 

 

Em linha com um processo de sofrimento aprofundado, VEN1 e sua esposa decidiram 

que “vão dar um jeito nisso…”. Neste momento, começa a ser delineado um processo de 

emergência muito rico do ponto de vista pessoal, familiar, bem como social, pois os membros 

dessa família tornar-se-iam sujeitos ativos do processo e não meros expectadores sedentos por 

um mínimo de genuína atenção/consideração por parte dos nativos. Note-se que VEN1 

empregou o termo “processo de independência”, o que pareceu-nos emblemático, posto que 

não se tratava de excluir os nativos de suas relações como se verá mais adiante, mas sim de 

não se perderem para si mesmos. A base deste processo emancipatório, ou dá no mesmo, de 

emergência do(s) sujeito(s), foi possível graças a um fator fundamental, o apoio mútuo, a 

amizade e o amor de uns pelos outros no âmbito familiar. Além disso, um outro pilar desse 

processo, foi a postura de proatividade da família em busca de relacionamentos mais 
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duradouros com os nativos, mas sempre em busca de respeitar seus padrões culturais próprios, 

em outras palavras, sem se tornarem submissos.  

No que tange ao papel da família no processo de expatriação, quando é o caso, em 

geral, têm-se uma visão sobre os impactos na família, seja no processo decisório em si, assim 

como no projeto profissional do cônjuge e a escola dos filhos  (FREITAS, 2010). Alguns 

apregoam que os maridos e seus filhos restabelecem mais facilmente suas rotinas 

(MENEGAN; REIS; SARFATI, 2013). Freitas (2010a, p. 273) ressalta que o papel das 

esposas, em geral, será o de operar “nos bastidores, sem aplausos e sem testemunhos para 

seus progressos”. De fato, a experiência de VEN1, esposa e filhos, também foi difícil, 

principalmente se se considerar a dificuldade para estabelecer amizades com os nativos, no 

entanto, o alegado processo de independência, como se pode perceber, funcionou como um 

apoio mútuo, que aliado a uma proatividade na busca por relacionamento, baseado no “back 

to the basis”, fez com que todos pudessem ter um papel de protagonismo no processo, 

empoderando-se e fortalecendo-se. Como diz VEN1, “mudou a energia de sua filha”. 

Poderíamos mesmo dizer, que neste processo subjetivo-emancipatório, VEN1 e sua família 

sofreram, lidaram com o sofrimento subjetivamente e intersubjetivamente, apoiaram-se 

mutuamente, formaram, como diz VEN1, o “bloco de titânio”, para em algum momento, 

conseguirem participar da “festa vestidos de riso”, parafraseando Freitas (2010a).  

A última forma de emergência verificada na relação entre o ELANAT, foi a 

“proatividade na construção de relacionamentos mais duradouros”.  De fato, como se foi 

possível perceber, este tipo de emergência possui forte relação com a anteriormente discutida. 

Assim, prosseguindo com a experiência de VEN1 e de sua família, segue o seu 

relato:  

 

 

“[…] nós dissemos, ok, como o brasileiro, eu amo cultura brasileira, minha 

esposa, todos amamos os brasileiros, nós dissemos, ok, ééé, o brasileiro, 

como ele não tem compromisso, com a palavra que ele diz, nós vamos a 

virar isso e vamos a usar a regra venezuelana. Não vou esperar o convite. 

Nós decidimos tomar uma atitude pró ativa. Então estamos no momento 

mais difícil, vamos manter isto, porque nós vamos a vencer essa situação. E 

hoje a história é outra! Mas foi, esse momento, de profundo insight. Ehhh, o 

que decidimos, olha, vamos acelerar, conhecer mais lugares, vamos começar 

buscar mais conforto e conhecer coisas diferentes que ajudem a encher a 

alma de momentos bons…”.  
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Juntamente com o chamado “processo de independência”, por meio da formação do 

“bloco de titânio”, anteriormente comentado, vê-se aqui dois elementos interessantes como 

fatores geradores de emergência: uma postura de proatividade dos sujeitos aliado a uma 

postura de não vitimização; e o usar a regra venezuelana. Ao buscar usar a regra venezuelana, 

o “back to the basis”, de fato, no que tange a esta segunda decisão da família de VEN1,  

demonstrou-se que não se tratava de renegar, excluir ou mesmo ignorar o brasileiro ou o seu 

modo de vida, mas sim de retornar às raízes, bem como de oportunizar uma outra experiência 

cultural aos nativos, propor um novo encontro, mesmo que com certas dificuldades. VEN1 e 

sua família não buscaram se tornar “brasileiros”, ou como diriam Barbosa e Veloso (2009, p. 

176), não procuraram “perder o jeito da sua cultura”, mas sim estabelecerem um bom 

convívio, respeitoso para ambas as partes, com base na reciprocidade, em suma, relações 

sociais permeadas pela dignidade, o que não implicava, necessariamente, na ausência de 

conflitos.   

Processo semelhante de postura de proatividade no desenvolvimento de 

relacionamentos mais duradouros com os nativos, também foi possível ser verificado a partir 

da vivência de COL2. Aliás, este posicionamento de COL2 também fora identificado na 

esfera organizacional, ou seja, em escala grande. Ao relatar a sua relação com o os nativos, 

COL2 demonstrou que um fator decisivo para o estabelecimento de relacionamentos mais 

duradouros, como a amizade, somente foi possível devido a sua atitude pró-ativa, haja vista 

que a empresa não poderia se responsabilizar diretamente por isso. Segundo o relato da 

participante, foi possível conhecer muitos lugares até hoje, bem como fazer amizades que 

perduraram ao longo do tempo, o que não têm sido comum na experiência da maioria dos 

expatriados latino-americanos que participaram desta pesquisa.  

Diante do exposto, esse genuíno interesse de COL2 pelo Brasil e pelos brasileiros, no 

nosso entender, caracteriza a presença de dignidade tendo por foco os nativos e o próprio país. 

Ressalve-se que essas relações de amizade, não se realizaram no âmbito do trabalho, na 

organização, mas fora dela, conforme o próprio depoimento de COL2. Note-se ainda, que 

antes de COL2 ter tomado a iniciativa de buscar o contato, de procurar relacionar-se, o que 

aliás, de acordo com suas póprias palavras, “mudou completamente sua interacción com o 

Brasil…”, pode-se inferir que a qualidade do relacionamento melhorou, o que quer dizer que 

antes desta atitude e de sua conduta correspondente, a mesma não era boa o suficiente. Sendo 

assim, infere-se que a relação entre COL2 e os nativos era permeada por ausências, ainda que 

não totalmente claras na entrevista.  
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Pode-se sugerir ainda, que ao adotar um posicionamento de proatividade, ou de não 

passividade na situação problemática, no caso o “não interesse inicial dos nativos pelo 

relacionamento”, COL2 produziu um processo de emergência, no qual pode-se verificar uma 

possibilidade futura no rumo da “utopia do interconhecimento” (SANTOS, 2010b). 

 

4.1.3.5 Emergências de expatriados latino-americanos sobre expatriados latino-

americanos (ELAELA) 

A se considerar as relações dos expatriados latino-americanos consigo mesmos, foram 

encontradas emergências em escala pequena e em escala grande.  

Em escala pequena, identificou-se a emergência “sentimento de autovalor”, 

manifestado por meio do orgulho da origem nacional, bem como a emergência “valorização e 

reafirmação da identidade cultural-nacional”. Ambas as emergências manifestaram-se 

também a partir das relações entre os grupos de referência ELANAT.  

Em escala grande, foram identificadas a emergência “retorno às suas raízes culturais” 

e a emergência “valorização e reafirmação da identidade cultural-nacional”. Note-se que as 

referidas emergências possuem manifestações concomitantes às relações ELANAT.  

Devido os fenômenos ora apresentados já terem sido discutidos, reservamo-nos o 

direito de não discutí-los novamente. Cabe destacar a relação dinâmica e complexa que 

existiu, novamente, entre o “mim” e o “outro”, haja vista que quando o ELA se relacionar 

com o NAT, se estará, ao mesmo tempo, a relacionar-se consigo mesmo. 

 

4.1.4 Emergências em escala média 

Em escala média, tratou-se de buscar analisar como as políticas organizacionais 

definidas e implementadas pelas empresas no processo de expatriação, foram propiciadoras de 

dignidade na relação empresa-expatriado, isto do ponto de vista deste último.  

Da mesma forma, e pelas mesmas razões mencionadas nas escalas grande e pequena, 

optou-se por tratar no mesmo subitem “emergência em escala média”, tanto as presenças 

quanto as emergências propriamente ditas (Mapa 5; Mapa 6) 

 

   Mapa 5: “presença(s)” em escala média 

“Presença(s)”  

Grupo de referência cultural-

nacional 

Escala Média  

NAT  ELA Procedimentos organizacionais e burocráticos [VEN1; 

COL1; COL4; COL5] 

ELA  NAT  
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   Continuação do mapa 5 
ELA ELA  

NAT NAT  

   Fonte: dados da pesquisa 

 

    Mapa 6: emergência em escala média 
Emergências  

Grupo de referência cultural-nacional 

Escala Média  

NAT  ELA  

ELA  NAT “Disposição para dizer não”  [VEN1]  

 

“Distinção sem discriminação” – Valorização e 

reafirmação da identidade cultural/nacional 

[COL4] 

ELA ELA  

NAT NAT  

    Fonte: dados da pesquisa  

 

Relativamente as presenças, esclareça-se que não foram encontrados resultados 

significativos a partir dos grupos de referência cultural-nacional ELANAT, ELAELA e 

NATNAT. Já em relação as emergências em si, não foram identificados resultados junto 

aos seguintes grupos de referência cultural-nacional: NATELA; ELAELA; NATNAT.  

 

4.1.4.1 Presenças de nativos sobre expatriados latino-americanos (NATELA) 

A presença identificada a partir da fala dos sujeitos foi a que se relacionava com os 

chamados “procedimentos organizacionais e burocráticos”, ou seja, o apoio da empresa para 

questões objetivas. O que este apoio quer dizer? Como é praticamente comum em processos 

de expatriações convencionais, ou seja, não voluntários, as empresas geralmente deram 

suporte logístico, burocrático-documental (legalização do expatriado no país receptor), 

infraestrutural (moradia, carro, bolsa escola, flybacks, entre outros benefícios), remuneração, 

condições contratuais previstas em lei etc. (MENEGON; REIS; SARFATI, 2013).  

Segundo o relato de vários executivos entrevistados, há várias modalidades ou 

“pacotes” de expatriação, a depender do projeto, do tempo, da posição do executivo entre 

outras variáveis, portanto, esse suporte ou apoio pode ser variado. Praticamente todos 

apontaram que as empresas, hoje em dia, têm procurado reduzir custos com a expatriação, 

haja vista que trata-se de um processo relativamente caro. Nos casos de VEN1, COL1, COL4 

e COL5, os mesmos apontaram que a empresa forneceu total apoio.  

No caso de VEN1, como já visto nas ausências em escala pequena, há queixas 

relativas a um período em estado de indocumentação, mas o sujeito mostrou-se indulgente 

para com a empresa, pois segundo o mesmo, “a empresa ajudou”.  
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De todo modo, como foi possível verificar na ausência em escala média, as empresas 

não apresentaram preocupação com a questão cultural, ou melhor, com o desenvolvimento de 

um ambiente de trabalho intercultural, de forma que não se identificou políticas de gestão de 

pessoas específicas para este fim. Assim, nota-se que as empresas, do ponto de vista do apoio 

necessário ao processo de expatriação, têm voltado sua atenção para assuntos considerados 

mais objetivos, como os já especificados, mas sempre em busca de otimizar o processo, isto é, 

reduzir custos. Tal constatação, de certa forma, coaduna-se com o observado por Barbosa e 

Veloso (2009), quando apontam que na prática, a cultura funciona como um instrumento de 

discurso, ou seja, pouco se investe tempo e dinheiro para propiciar uma dimensão estratégica 

prévia para assegurar uma melhor atuação empresarial.  

 

4.1.4.2 Emergências de expatriados latino-americanos sobre nativos (ELANAT) 

A primeira emergência percebida em escala média foi a “disposição para dizer não”, o 

que, a nosso ver, possui lastro em uma certa consciência de autovalor do sujeito implicado 

frente a determinadas políticas organizacionais. Explique-se que este “não” pronunciado pelo 

sujeito, tinha como objeto a própria organização, ou melhor, uma determinada política 

organizacional, mais especificamente a que tinha a ver com a questão do salário oferecido ao 

executivo para vir ao país. Segue trecho da fala de VEN1:  

 

 

“É isso! Então…Tanto é, que quando chegou o momento não estava, não 

ia…Eu não concordei, eu não estava confortável com o salário que 

ofereceram. Eu disse, olha, gente, thank you, eu vou embora, eeee, porque eu 

não tinha ainda assinado nenhum contrato...Tava fechando…Eu disse, por 

isso eu não fico aqui, não vou colocar minha família, minha, minha, ahhh, o 

risco familiar...Quando chegou o momento…Eles ofereceram salário…”.  
 

 

Diante da fala do sujeito, pode-se inferir que pelo fato do mesmo não ter aceitado o 

valor salarial inicialmente oferecido pela empresa, ou seja, de não ter se submetido, de certa 

forma, a uma injunção organizacional, essa postura possa ser encarada como uma emergência. 

A situação a que se faz menção aqui, é a mesma que VEN1, em momento analisado 

anteriormente (ausências), alega que “o brasileiro quis ser esperto!”, isto é, tentou 

aproveitar-se de uma situação de dificuldade pela qual passava o país de origem do sujeito, a 

fim de tentar pagar menos em termos remuneratórios, ou seja, reduzir custo com o processo 

de expatriação. Como em outros momentos, envidenciou-se que VEN1 possuía uma forte 
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consciência de autovalor, de tal forma que esta característica pode ter embasado uma certa 

“disposição para dizer não”, “não, não aceito!”.  

Já o caso apresentado por COL4, tem a ver com o que se poderia chamar de “distinção 

sem discriminação”, o que poderia se evidenciar pela valorização e reafirmação de sua 

identidade cultural-nacional. COL4 explicou que certa vez, ainda na Alemanha (na matriz da 

empresa), disseram que “ele se daria bem lá…”, no caso o Brasil, pois afinal, “Ah, é latino, 

né!?”. Em outras palavras, na visão da empresa alemã, segundo COL4, “pra eles é tudo 

igual. É a mesma coisa…O português e o espanhol também é igual…”. Entretanto, ao 

constatar tal postura da empresa, na Alemanha, COL4 reagiu dizendo: “igual que vocês 

com…Com o holandês, né!? É igual. Cês falam holandês, né!? Não?! Ah, é a mesma 

coisa…”. Esta fala do sujeito, de alguma maneira, denunciou a pouca sensibilidade da 

empresa para questões de cunho cultural. Além disso, viu-se também uma reafirmação e 

valorização de sua identidade cultural-nacional, ou seja, a adoção de uma postura distintiva 

em relação ao futuro país hospedeiro, mas que não impossibilitava, de antemão, a produção de 

identificações culturais e de relações sociais interculturais. Acrescente-se que ao se verificar 

essa conduta de COL4, não se percebe, necessariamente, uma correspondente postura 

discriminatória do sujeito em relação aos nativos, mas sim uma produção de emergência em 

relação a uma visão distorcida e imprecisa da empresa na Alemanha, pelo menos no que tange 

à diversidade cultural latino-americana. 

 

4.2 A dignidade dos expatriados latino-americanos no Brasil e a projeção centro-

periferia  

Como foi possível perceber nesta pesquisa, o processo de expatriação de latino-

americanos para o Brasil mostrou-se permeado pela ausência de dignidade, mas também de 

convergências, de alguma reciprocidade. Portanto, é nesta esteira de “aproximações” e 

“distâncias” significativas que buscou-se visualizar as projeções ao centro e à periferia da 

dignidade a partir da vivência destes sujeitos.  

Segundo a proposição de Santos (2011), o efeito da projeção, enquanto um mecanismo 

cartográfico, tem a ver com a determinação do que é central e do que é periférico, ou seja, do 

que está no centro e do que está na periferia.  

Retenha-se que o cerne das entrevistas, e posteriormente de nossas interpretações, 

residiu na ideia de reconhecimento dos saberes, bem como na disponibilidade para o 

enriquecimento cultural mútuo. Procurou-se dar foco, portanto, à possibilidade de construção 
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de relações sociais interculturais, o que representaria relacionamentos permeados pela 

presença da dignidade emancipatória no sentido aqui proposto.  

Assim, quando “observada” no microespaço da organização, a dignidade foi vista a 

partir de duas escalas, a grande e a média. Na escala grande, tratou-se de identificar, por meio 

das relações formais e/ou informais vivenciadas pelos sujeitos, a presença de dignidade ou a 

sua ausência, sendo que o super-facto fundador da dignidade foi o reconhecimento dos 

saberes desses sujeitos pelos nativos, o que era uma pré-condição à construção de relações 

sociais permeadas pela interculturalidade. Já em escala média, buscou-se a visualização do 

fenômeno estudado a partir das políticas organizacionais voltadas para o processo de 

expatriação, sendo o super-facto fundador da dignidade, a abordagem da organização com 

relação a interculturalidade, prioritariamente. Retenha-se que por super-facto pode-se 

considerar uma super-metáfora que determina o tipo de projeção adaptado (TEIXEIRA, 2003; 

SANTOS, 1988).  

No que se denominou de microespaço das relações sócio-culturais mais amplas, 

visualizáveis em pequena escala, procurou-se focalizar a vivência geral dos sujeitos com a 

cultura nativa, por meio mesmo de todas as outras relações que não se enquadravam 

exclusivamente no âmbito organizacional. O super-facto fundador da dignidade neste 

microespaço foi, da mesma forma que no microespaço da organização em escala grande, o 

reconhecimento dos saberes desses sujeitos pelos nativos. A adoção de um mesmo super-facto 

em escala grande e em escala pequena, tem a ver com a verificação da influência da cultura 

nas relações mais amplas na sociedade sobre as relações dentro das organizações.    

Devido ao nosso foco estar na dignidade dos expatriados latino-americanos no Brasil, 

priorizou-se a análise dos dados e a interpretação dos resultados a partir da relação 

NATELA, uma vez que houve aí uma maior abrangência de resultados significativos. 

Porém, buscou-se não negligenciar as projeções oriundas das relações a partir dos outros 

grupos de referência cultural-nacional (ELANAT, ELAELA e NATNAT), sendo que, 

nestes casos, alguns ajustes nos referidos super-factos foram realizados.  

A seguir, apresenta-se e discute-se a projeção para a periferia, e em seguida, a 

projeção para o centro.  

 

4.2.1 Projeção à periferia  

Procurou-se realizar a projeção à periferia respeitando-se a ordem estabelecida a partir 

das relações dos grupos de referências cultural-nacional. Nesta direção, a fim de melhor 

organizar o texto, optou-se por estruturar este tópico em duas partes, quais sejam, a projeção à 
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periferia a partir das relações NATELA, e projeção à periferia a partir das relações dos 

demais grupos de referências culturais-nacionais (ELANAT, ELAELA, NATNAT).   

 

4.2.1.1 Projeção à periferia de nativos sobre expatriados latino-americanos 

(NATELA) 

No microespaço da organização, em escala grande, quando não se identificou o 

reconhecimento dos saberes dos expatriados latino-americanos pelos nativos, bem como a 

disponibilidade para o enriquecimento mútuo por parte destes últimos, tratou-se de projetar a 

dignidade para a periferia do microespaço em questão.  

Ressalte-se que algumas projeções à periferia foram consideradas como enfáticas, haja 

vista que as situações de ausências de dignidade mostraram-se diretamente relacionadas a 

formas de desqualificação social que atendiam mais diretamente ao super-facto fundador, tais 

como: “não reconhecimento dos saberes”, “não reconhecimento a partir dos critérios de 

produtividade capitalista”, “naturalização da diferença”; “fraco reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o enriquecimento mútuo”. Outras ausências também puderam ser 

projetadas à periferia do microespaço da organização, mas por não estarem tão fortemente 

ligadas ao super-facto fundador, as mesmas foram consideradas como não enfáticas.  

Ao se tomar em escala grande a produção de ausência “não reconhecimento dos 

saberes”, cuja forma de desqualificação social assumida é a do “ignorante”, percebeu-se que a 

dignidade do expatriado latino-americano foi projetada para a periferia do microespaço da 

organização. Assim, como esta ausência se mostrou diretamente relacionada ao super-facto 

fundador, pode-se qualificá-la como uma ausência de dignidade enfática. Ao não reconhecer 

os saberes dos sujeitos, no âmbito organizacional, não se está a criar as condições necessárias 

ao interconhecimento, ou ainda, à construção de relações sociais interculturais. Além do mais, 

ao desqualificar o ELA como “ignorante”, não se está a favorecer – ao contrário – a geração 

de um conhecimento prudente para uma vida decente, uma vez que o que se procede é um 

desperdício da experiência por meio da predominância de uma razão indolente (SANTOS, 

2011; SANTOS, 2006). 

Outra ausência que caracterizou-se como enfática, conforme a definição do super-

facto fundador da dignidade no microespaço da organização em escala grande, foi o “não 

reconhecimento a partir dos critérios de produtividade capitalista”. Dentro desta lógica 

discriminatória, o trabalho produtivo é aquele que maximiza a geração de lucros num dado 

ciclo de produção, entre outras características, sendo que as formas de desqualificação social 

predominantes apresentam-se na forma do “improdutivo”, “desqualificado”, “preguiçoso” 
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(SANTOS, 2010b). Como foi possível identificar no mapeamente das ausências em escala 

grande, por vezes, alguns sujeitos foram considerados como “desqualificados” ou mesmo de 

“improdutivos”, formas de desqualificação estas, que tem a ver com o modo de produção de 

não-existência em questão. Além disso, ao relacionarmos este modo de produção de ausência, 

com a monocultura do saber e do rigor científico, representada pela figura do “ignorante”, não 

é de todo equivocado alegar que há uma correspondência entre as formas de desqualificação 

social mencionadas, haja vista que “aquele que não conhece”, tendencialmente mostrar-se-á 

como de “baixa qualidade” ou “pouco produtivo”. Nesta direção, ao ser considerado pelo 

NAT como “desqualificado” ou “improdutivo”,  projeta-se a dignidade do ELA à periferia do 

microespaço da organização.  

A “naturalização da diferença – envio de sinais de inferioridade” foi outra maneira de 

projetar a dignidade do ELA à periferia do microespaço da organização, sendo que, conforme 

o super-facto fundador da dignidade definido, esta ausência em escala grande também foi 

qualificada como enfática. Assim, têm-se que ao ter considerado o ELA como “inferior”, o 

NAT produziu ausência de dignidade na esfera organizacional, o que em nada contribuiu para 

o reconhecimento dos saberes.  

Outra manifestação de produção de não-existência de dignidade na relação 

NATELA, tendo o microespaço da organização em escala grande como referência, tem a 

ver com o “baixo reconhecimento recíproco e disponibilidade para o enriquecimento mútuo”. 

Nesta direção, se se considerar o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo como elementos caracterizadores da ideia de interculturalidade (ver 

SANTOS, 2010), o que se percebeu com esta postura do nativo, foi uma negação da relação 

com o outro latino-americano em patamares mais democráticos, mais dignos. Assim, ao não 

abrir-se ao reconhecimento recíproco, e tampouco à disponibilidade para o enriquecimento 

mútuo, o que se fez, foi uma projeção da dignidade do ELA à periferia do microespaço da 

organização.  

Uma outra forma enfática da projeção, tem a ver com a “pressão para o ajustamento 

linguístico e cultural” deste estrangeiro, elemento este que tem a ver com uma expectativa 

nativa de que “sejam mais brasileiros do que os brasileiros”, o que de modo algum contribui 

para uma ecologia dos saberes, para o interconhecimento (SANTOS, 2010b). Assim, ao se 

exercer tal pressão no âmbito organizacional, se estava a projetar a dignidade desse 

estrangeiro à periferia do microespaço da organização.  

Acredita-se ainda, que outros tipos de ausências identificadas na pesquisa, também 

podem ser considerados projeções da dignidade à periferia do microespaço da organização, 
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que são: “baixa receptividade e a hospitalidade superficial”; “disputa por recursos escassos”; 

“falta de colaboração, boicote e isolamento”; “exclusão-irrelevância nas relações informais”. 

Ressalve-se, no entanto, que devido estas manifestações não estarem estreitamente ligadas ao 

super-facto fundador da dignidade em questão, as mesmas foram consideradas formas não 

enfáticas de projeções à periferia do microespaço organizacional em escala grande.  

Quanto à projeção da dignidade em escala média, portanto, ainda tomando-se como 

referência o microespaço da organização, buscou-se visualizar o fenômeno estudado a partir 

das políticas organizacionais voltadas para o processo de expatriação, sendo que o super-facto 

fundador da dignidade, neste caso, foi a abordagem da organização com relação à 

interculturalidade, além da procura de outros fatos que poderiam ser caracterizados como 

projeções não enfáticas.  

Em primeiro lugar, uma das questões mais percebidas e questionadas por vários 

sujeitos da pesquisa, tem a ver com a “ausência de políticas de recursos humanos com foco na 

interculturalidade”. Desta forma, ao não terem adotado ações com a intenção de 

desenvolverem ambientes organizacionais mais propícios ao surgimento de relações sociais 

permeadas pela interculturalidade, consequentemente houve uma projeção da dignidade dos 

ELA à periferia do microespaço da organização, haja vista que o que se esperava destes 

estrangeiros, era que os mesmos se adaptassem, se ajustassem num espaço cultural que até 

poderia aceitá-los, tolerá-los ou reconhecer a existência de outras culturas, mas que, no fim 

das contas, não deixaria de se mostrar como uma cultura dominante. Assim, por esta ausência 

ter sido percebida por vários sujeitos, e principalmente devido a mesma estar diretamente 

ligada ao super-facto fundador da dignidade no microespaço em questão, entendeu-se que esta 

projeção pode ser considerada como enfática.  

Da mesma maneira que na escala grande, mas agora em escala média, verificaram-se 

algumas ausências que podem ser consideradas como projeções não enfáticas da dignidade, 

tais como: “a precarização da relação de trabalho para fins de redução de custos”; “a não 

observância de leis, regras, normas e procedimentos”; “o apoio deficiente em relação a 

procedimentos organizacionais e burocráticos”. O motivo de serem consideradas projeções 

não enfáticas se deve ao fato das mesmas não estarem intimamente vinculadas ao super-facto 

fundador da dignidade definido. 

No denominado microespaço das relações sócio-culturais mais amplas, visualizáveis 

em pequena escala, procurou-se focalizar, como já se disse, a experiência geral dos sujeitos 

com a cultura nativa, algo que se verificou para além das relações mantidas na esfera 

organizacional. Da mesma forma que no microespaço da organização em escala grande,  o 
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super-facto fundador da dignidade seria o reconhecimento dos saberes desses sujeitos pelos 

nativos.  

Assim, como já fora possível identificar na interpretação e discussão das ausências, é 

possível inferir que a cultura mais ampla possui uma influência sobre a dinâmica cultural na 

esfera da organização, ou em outras palavras, as atitudes e os comportamentos percebidos nas 

relações sócio-culturais mais amplas, podem ser reproduzidos no âmbito organizacional. Esta 

reafirmação se faz necessária, pois várias projeções da dignidade para a periferia do 

microespaço das relações sócio-culturais mais amplas, ou seja, a partir das ausências em 

escala pequena, são praticamente as mesmas das efetuadas no microespaço da organização em 

escala grande, inclusive do ponto de vista de se mostrarem enfáticas ou não enfáticas em 

relação ao super-facto da dignidade no microespaço em questão.  

Assim sendo, a nosso ver, não se faz preciso tecer maiores discussões para aquelas 

projeções que apresentarem o mesmo conteúdo, posto que se poderia fazer desgastante ao 

leitor tal repetição. De qualquer forma, torna-se imperioso elencar aquelas que podem ser 

consideradas como projeções enfáticas à periferia do microespaço das relações sócio-culturais 

mais amplas, quais sejam: “não reconhecimento dos saberes – ignorante”; “não 

reconhecimento a partir dos critérios de produtividade capitalista – improdutivo, 

desqualificado”; “naturalização da diferença – envio de sinais de inferioridade”; “baixo 

reconhecimento recíproco e disponibilidade para o enriquecimento mútuo”; “pressão para o 

ajustamento linguístico e cultural”. Todas estas ausências que foram identificadas em escala 

pequena, também assim foram em escala grande, portanto, as projeções da dignidade à 

periferia também mostraram-se equivalentes.  

Diferentemente do microespaço da organização em escala grande, identificou-se a 

ocorrência, neste microespaço ora em análise, da projeção da dignidade do ELA à periferia 

por meio da produção da ausência em escala pequena denominada de “temporalidade linear”, 

cujas formas de desqualificação social predominantes foram a do “atrasado” e a do 

“subdesenvolvido”. Assim, toda a vez que os nativos referiam-se aos latino-americanos ou 

aos países latino-americanos, como “atrasados” e/ou “subdesenvolvidos”, o que se estava a 

fazer era a projeção da dignidade deste expatriado latino-americano à periferia do 

microespaço das relações sócio-culturais mais amplas. Sendo assim, tal postura nativa 

contribuía, de fato, para a reprodução simbólica da monocultura do tempo linear, quando o 

ideal seria a adoção de uma ecologia das temporalidades, por meio da qual se procederia uma 

libertação das práticas do estatuto residual que lhe é atribuído pela visão ocidental, 

etnocêntrica e hegemônica do desenvolvimento (ver SANTOS, 2010b). Por haver estreita 
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relação com o super-facto da dignidade no microespaço das relações sócio-culturais mais 

amplas, esta projeção foi considerada como enfática.   

Ainda tomando-se o microespaço das relações sócio-culturais amplas (pequena 

escala), pode-se identificar que as ausências denominadas  “preconceito e discriminação pela 

aparência”, “estada precarizada no país –indocumentação”, “reforço dos estereópicos 

negativos”, mostraram alguma correspondência com o super-facto da dignidade, mesmo que 

de forma auxiliar às projeções consideradas como enfáticas, sendo assim, as respectivas 

projeções poderiam ser caracterizadas como não enfáticas.   

Em suma, ao cabo das projeções da dignidade dos expatriados latino-americanos 

realizadas até o momento, tanto no microespaço da organização em escala grande e média, 

quanto no microespaço das relações sócio-culturais amplas (escala pequena), levando-se em 

consideração os relacionamentos entre NATELA, o que se percebeu é que a dignidade dos 

sujeitos foi projetada à periferia quase que identicamente ao se cruzar as projeções no 

microespaço da organização em escala grande com as do microespaço das relações sócio-

culturais mais amplas, ou seja, em escala pequena. Tal constatação corrobora nossa impressão 

durante as entrevistas, que foram reforçadas nas transcrições, bem como nas interpretações 

dos resultados, de que as relações sócio-culturais amplas se reproduziriam na esfera da 

organização, no caso desfavoravelmente ao desenvolvimento de relações sociais permeadas 

pela interculturalidade, portanto, na contramão da promoção da dignidade.  

Essa constatação, deveria fazer com que, no âmbito da gestão organizacional, as 

empresas adotassem medidas que visassem promover ambientes organizacionais permeados 

pela interculturalidade, o que não foi o que se percebeu, haja vista que a “ausência de políticas 

de recursos humanos com foco na interculturalidade” promoveu, por consequência, uma 

projeção da dignidade à periferia, isto a ser considerado o microespaço da organização em 

escala média.  

 

4.2.1.2 Projeção à periferia de expatriados latino-americanos sobre nativos 

(ELANAT), de expatriados latino-americanos sobre expatriados latino-americanos 

(ELAELA) e de nativos sobre nativos (NATNAT) 

Neste trecho do texto, empenhou-se esforços à realização do mecanismo de projeção 

nas escalas pequena e média, deixando-se de fora a escala grande uma vez que não foram 

identificados resultados significativos. Ressalte-se que foram tomadas como elementos de 

análise, neste tópico, somente as relações de grupo de referência cultural-nacional 

ELANAT, ELAELA e NATNAT. 
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Ao iniciarmos pela escala média, no microespaço da organização, e tomando-se como 

referência a relação ELAELA, explique-se, desde já, que para este caso, não foi necessário 

ajustar o super-facto fundador da dignidade, permanecendo, portanto, o mesmo.   

Nessa direção, foi possível identificar a projeção da dignidade à periferia do 

microespaço organizacional a partir do tipo de ausência “não observância de leis, regras, 

normas e procedimentos”, experiência esta relatada por meio de BOL1. Assim, como este 

resultado já fora discutido anteriormente, entendeu-se por desnecessária sua repetição. 

Contudo, é possível dizer que esta ausência e a sua consequente projeção da dignidade à 

periferia da esfera organizacional, funcionariam como uma linha auxiliar às formas de 

projeção consideradas como enfáticas, sendo considerada. portanto, como uma projeção não 

enfática.  

Ao continuarmos nossa análise a partir das relações ELAELA, mas agora em escala 

pequena (microespaço das relações sócio-culturais amplas), foi possível realizar três projeções 

à periferia, sendo que as mesmas se dariam por meio das seguintes ausências: “preconceito e 

discriminação pela aparência”; “utilização de elementos de identidade cultural-nacional 

somente na esfera do lar”; “valorização pelo que vêm de fora – estrangeirismo”.  

Em escala pequena, como se sabe, procurou-se focalizar a “vivência geral dos sujeitos 

com a cultura nativa”, tendo-se por base as relação NATELA, mas como aqui se focalizou 

as relações ELAELA, foi necessário ajustar o super-facto fundador da dignidade, passando 

o mesmo a ser considerado, portanto, como o reconhecimento dos saberes destes sujeitos em 

relação a si mesmos, ou seja, em relação a sua prória cultura. Nesta direção, ao compararmos 

as ausências apresentadas no parágrafo acima, com o super-facto ora definido, percebeu-se 

que o “preconceito e discriminação pela aparência” e a “utilização de elementos de identidade 

cultural-nacional somente na esfera do lar”, poderiam ser qualificados como projeções não 

enfáticas, haja vista que até possuíam alguma relação com o super-facto, mas de modo 

auxiliar. Já a “valorização pelo vêm de fora – estrangeirismo”, esta sim possuía uma relação 

direta com o super-facto, de modo que a projeção pode ser qualificada como enfática.  

No que tange às relações ELANAT em escala pequena, portanto, no microespaço 

das relações sócio-culturais mais amplas, entendeu-se por ajustar o super-facto fundador para 

o “reconhecimento dos saberes dos nativos pelos expatriados latino-americanos”. Dentro 

desta perspectiva, a projeção à periferia a partir da ausência “reforço de estereótipos 

negativos” poderia ser vista como não enfática, pois possuiria relação direta com o super-

facto ora proposto; por outro lado, a ausência “baixo reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o enriquecimento mútuo”, teria o potencial para projetar à periferia do 
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microespaço enfaticamente, haja vista sua relação mais próxima com o super-facto fundador, 

principalmente se verificarmos as variantes desta produção de ausência, tais como a 

“dificuldade para compreender traços culturais do outro”, bem como a “dificuldade para 

apreciar o outro”.  

Tomando-se por base as relações NATNAT em escala pequena (microespaço das 

relações sócio-culturais amplas), teve-se como super-facto fundador da dignidade o 

“reconhecimento de seus saberes próprios”, sendo que identificou-se duas ausências geradoras 

de projeções da dignidade à periferia, quais sejam: “falta de apreço de si – baixa autoestima”; 

“não identificação com aquilo que se é”. Em nossa visão, a “falta de apreço de si – baixa 

autoestima” do NAT em relação a si próprio, já seria grave em si mesma por todas as razões 

que já foram discutidas em outro ponto, porém, mesmo assim, pode-se considerar a  

consequente projeção à periferia apenas como não enfática, vis-à-vis o super-facto fundador 

em questão. Por outro lado, a “não identificação com aquilo que se é”, possuiria uma relação 

mais próxima para com o super-facto fundador da dignidade, pois entende-se que uma vez 

que o NAT rejeita a identificação com o outro latino-americano, ele estaria, 

concomitantemente, rejeitando-se a si mesmo, pois também é um latino-americano.  

As razões para essa “não identificação com aquilo que se é”, podem ser várias, e 

poderiam ser encontradas, em boa medida, na forma como alguns nativos enxergaram os 

outros latino-americanos, geralmente vistos como “ignorantes”, “improdutivos”, 

“desqualificados”, “atrasados” e “inferiores”, sendo que por meio do efeito espelho negativo, 

o NAT, ao ver em si o outro latino-americano, não reconhece-se a si mesmo, seus saberes, 

entre outros aspectos. O estrangeirismo seletivo, por assim dizer, também funcionaria como 

um elemento agravador deste processo.   

 

4.2.2 Projeção ao centro  

Da mesma forma que na projeção à periferia, buscou-se aqui a projeção da dignidade 

ao centro dos microespaços da organização e das relações sócio-culturais mais amplas. Nesta 

direção, no microespaço da organização, o fenômeno estudado foi focalizado nas escalas 

grande e média; já no microespaço das relações sócio-culturais mais amplas, em escala 

pequena. As razões para este esquema analítico são idênticas às da projeção para a periferia. 

Manteve-se, também, os mesmos super-factos fundadores da dignidade de acordo com seus 

respectivos microespaços analisados, e conforme suas instâncias escalares (grande, média e 

pequena).  
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Assim como na projeção à periferia, optou-se por estruturar este tópico em duas 

partes: a projeção à periferia a partir das relações NATELA; projeção à periferia a partir 

das relações dos outros grupos de referências culturais-nacionais (ELANAT, ELAELA, 

NATNAT).   

 

4.2.2.1 Projeção ao centro de nativos sobre expatriados latino-americanos (NATELA) 

No microespaço da organização em escala grande, quando os sujeitos perceberam seus 

saberes reconhecidos pelos nativos (super-facto fundador da dignidade), pode-se dizer que a 

dignidade nas relações foi projetada para o centro do espaço organizacional. Da mesma 

forma, só que considerando-se o microespaço das relações sócio-culturais mais amplas (escala 

pequena), percebeu-se a projeção da dignidade ao centro do microespaço quando os sujeitos 

entenderam que os seus saberes foram reconhecidos pelos nativos. Já em escala média, 

portanto, novamente no microespaço da organização, se percebeu a projeção da dignidade 

para o centro, quando e se a organização teve alguma abordagem adequada com relação a 

interculturalidade, o que se constituiria no super-facto fundador da dignidade para esta 

instância de análise. Todas estas projeções tiveram como base as relações constantes nos 

grupos de referência cultural-nacional NATELA.  

Assim, tomando-se inicialmente o microespaço da organização em escala grande, foi 

possível perceber uma projeção da dignidade ao centro por meio da presença “valorização da 

diferença”, conforme a apreensão de VEN2. Embora não seja recorrente esta presença de 

dignidade na vivência da maioria dos sujeitos da pesquisa, tampouco deveríamos desprezar 

uma experiência que poderíamos chamar de minoritária, pois de fato, o que importa neste 

caso, é o sentido atribuído pelo sujeito implicado sobre a sua vivência, bem como o potencial 

de construção de relações permeadas pela interculturalidade.  

Assim, no caso de VEN2, da mesma forma que projetara sua dignidade à periferia do 

microespaço da organização, ao se considerar a escala grande, a realizou também ao centro, 

porém, ressalve-se que as duas projeções, embora tivessem por base o microespaço da 

organização, deram-se, de fato, em organizações diferentes. Em outras palavras, na primeira 

empresa que trabalhou no Brasil, quando de sua vinda da Venezuela, vivenciou processos de 

ausências evidentes, porém, já em sua segunda vivência organizacional no país, atuando numa 

empresa de projetos, percebeu que o “pessoal valoriza a diferença”, portanto, eis aí uma 

projeção da dignidade ao centro do microespaço da organização.  

Caberia refletir ainda, que a presença identificada, a “valorização da diferença”, tem a 

ver com uma lógica contrária à monocultura da naturalização das diferenças, portanto, vai na 
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direção de uma ecologia dos reconhecimentos, que por sua vez, alarga o círculo da 

reciprocidade – o círculo das diferenças iguais, o que facilitaria o interconhecimento 

(SANTOS, 2010b). Assim, por esta projeção ter uma relação direta com o super-facto 

fundador da dignidade, pode-se considerá-la como enfática, pois entende-se que o 

reconhecimento dos saberes e a valorização da diferença seriam as “duas faces de uma mesma 

moeda”.  

Outra presença identificada em escala grande, e que pode ser considerada uma 

projeção enfática ao centro no microespaço da organização, foi o “respeito, consideração e 

valorização”. A razão para esta compreensão seria praticamente a mesma da “valorização da 

diferença”, ou seja, acredita-se que uma postura que valorize o outro, que seja respeitosa e 

que leve em consideração suas opiniões, sugestões, ideias, seus saberes, iria na direção do 

interconhecimento, da interculturalidade almejada.    

Porém, ao se referirem ao “respeito, consideração e valorização” no âmbito 

organizacional, alguns sujeitos (VEN1, COL2 e COL4) também manifestaram-se 

contrariamente a esta visão no que concerne às ausências, portanto, demonstrando um 

posicionamento, de certa forma, contraditório dos nativos. Ressalte-se, que como as 

manifestações dos sujeitos foram mais marcadas nas ausências do que nas presenças, pode-se 

inferir que estas últimas possuiriam um “peso” menor do que as primeiras, se assim se pode 

dizer.  

A presença “boa receptividade”, identificada em escala grande, também configurou-se 

como uma projeção da dignidade ao centro, porém como não possuía relação direta com o 

super-facto fundador, foi considerada como não enfática. Além disso, ressalve-se, que esta 

presença não se mostrou recorrente entre os sujeitos, posto que, por exemplo, na questão da 

receptividade, ao mesmo tempo em que COL1 apontou esta característica como algo que 

gerava bem-estar para o estrangeiro, em várias manifestações relativas às ausências, contrapôs 

a esta visão a superficialidade da receptividade e da hospitalidade nativas, sendo que esta 

perspectiva nos soou mais contundente e significativa.  

Ainda no microespaço da organização, só que agora em escala média, vários sujeitos 

(VEN1, COL1, COL4 e COL5) apontaram que as empresas adotaram procedimentos 

organizacionais e burocráticos relativos ao processo de expatriação, de tal forma que ao assim 

procederem, as organizações foram percebidas positivamente pelos sujeitos. Nesta direção, 

pode-se considerar que houve uma projeção da dignidade ao centro do microespaço da 

organização, porém como ações direcionadas a desenvolver a interculturalidade no âmbito 

organizacional não foram percebidas pelos sujeitos, esta projeção foi caracterizada como não 
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enfática, uma vez que não se percebeu uma relação direta com o super-facto fundador da 

dignidade,.  

Quanto às projeções da dignidade no microespaço das relacões sócio-cultrurais mais 

amplas (escala pequena), têm-se duas presenças identificadas, quais sejam, as “demonstrações 

de interesse pela cultura do outro”, bem como as “características culturais geradoras de bem-

estar para o outro”. Ressalte-se que o super-facto fundador, neste microespaço definido, foi o 

reconhecimento dos saberes dos expatriados latino-americanos pelos nativos. Nesta direção, a 

presença denominada “demonstrações de interesse pela cultura do outro”, identificada por 

VEN1, foi qualificada como uma projeção enfática ao centro, haja vista o seu atendimento a 

uma correspondência direta em relação ao super-facto fundador, embora, se ressalve a sua 

baixa recorrência nos relacionamentos sociais mais amplos entre os sujeitos e os nativos. 

Desta maneira, conforme a existência da dignidade projetada ao centro pelo sujeito 

mencionado, entende-se que tal posicionamento nativo seria uma pré-condição básica à 

adoção de uma ecologia dos saberes, uma vez que se eu não me interesso pelo outro, por sua 

cultura, por seus saberes, como seria eu capaz de identificar outros saberes e outros critérios 

de rigor que operariam credivelmente nas práticas sociais?  

A essa fraca recorrência da projeção da dignidade ao centro relativo ao interesse dos 

nativos pela cultura do outro latino-americano, é possível relacionar a projeção da dignidade à 

periferia voltada ao “desprezo pelas culturas latino-americanas”, projetada também em escala 

pequena, de modo que o fenômeno do estrangeirismo “seletivo”, a nosso ver, poderia ser um 

elemento decisivo para essa postura nativa em relação às outras culturas latino-americanas.  

Uma outra projeção ao centro, tem a ver com algumas cartacterísticas nativas que 

foram apreciadas por alguns sujeitos, de modo a gerar certa sensação de bem-estar nestes. 

Contudo, devido esta projeção não possuir uma relação direta com super-facto fundador da 

dignidade, considerou-se a mesma como não enfática, embora fosse mais recorrente do que a 

que fora considerada enfática no microespaço das relações sócio-culturais mais amplas.  

 

4.2.2.2 Projeção ao centro de expatriados latino-americanos sobre nativos (ELANAT), 

de expatriados latino-americanos sobre expatriados latino-americanos (ELAELA) e 

de nativos sobre nativos (NATNAT) 

Buscou-se identificar, nas relações entre os grupos de referência ELANAT, se 

houve elementos relacionados direta ou indiretamente com o “reconhecimento dos saberes 

dos nativos pelos expatriados latino-americanos”, o que se configuraria como o super-facto 

fundador da dignidade no âmbito destas relações. Os microespaços privilegiados nesta análise 
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foram as relações sócio-culturais mais amplas (escala pequena) e o microespaço da 

organização (escala grande).   

Assim, uma primeira projeção ao centro dos dois microespaços foi a “atitude própria 

de autovalor”, que em escala grande apresentou as variantes “sentido de igualdade” e o 

“retorno aos referenciais culturais próprios”, e em escala pequena apenas uma, “sentido de 

igualdade”. Em relação a estas projeções, não se percebeu uma correspondência direta das 

mesmas com o super-facto proposto, portanto, configurando-se como projeções não enfáticas 

ao centro, uma vez que tais atitudes referiam-se mais ao reconhecimento de si (ELA) do que 

propriamente sobre o reconhecimentos dos saberes do outro, no caso o NAT. Contudo, 

reconheça-se a importância destas atitudes de alguns sujeitos, principalmente para que os 

mesmos não se deixassem sujeitar completamente pelos nativos.  

Considerando-se apenas o microespaço das relações sócio-culturais mais amplas, 

identificou-se três presenças projetáveis ao centro, quais sejam: “abrir-se ao outro, mas sem 

perder a essência”, “interesse e/ou apreço pela cultura brasileira”e “”interesse pela história do 

Brasil e pelo seu futuro”. Destas três projeções ao centro, apenas uma delas não representaria 

uma projeção enfática, que seria o “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”; as outras 

duas poderiam ser consideradas como enfáticas, haja vista que possuem correspondência 

direta com o super-facto fundador, afinal, interessar-se pela cultura do outro, bem como pela 

sua história, tem a ver, diretamente, com um reconhecimento de seus saberes culturais e 

históricos.  

Ainda no tocante às relações entre ELANAT em escala grande e pequena, têm-se 

algumas emergências que poderiam se configurar em projeções ao centro nos respectivos 

microespaços em questão. Seriam elas: “conhecer e relacionar-se com o outro” e “retorno às 

suas raízes culturais” (escala grande); “sentimento de autovalor” e “proatividade na 

construção de relacionamentos mais duradouros” (escala pequena). Conforme a nossa visão, 

apenas as emergências “conhecer e relacionar-se com o outro” (escala grande) e “proatividade 

na construção de relacionamentos mais duradouros” (escala pequena), se configurariam como 

projeções enfáticas aos centros dos microespaço da organização e das relações sócio-culturais 

mais amplas, respectivamente. Ademais, ao se mostrarem mais alinhadas ao super-facto 

fundador da dignidade, percebeu-se que “conhecer o outro” implicaria em um certo 

reconhecimento de seus saberes, o que pode ser um viabilizador para o “relacionar-se com”.   

Já as outras duas emergências, “sentimento de autovalor” e o “retorno às raízes 

culturais”, podem ser consideradas como formas não enfáticas de projeção aos centros de seus 

respectivos microespaços, embora se reconheçam como importantes elementos de emergência 
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individual e coletiva. Neste sentido, seriam elementos que não necessariamente teriam que 

rejeitar o reconhecimento dos saberes nativos para se efetivarem. De fato, tais atitudes se 

referiam mais ao reconhecimento dos seus saberes próprios, em primeiro lugar, o que não 

quer dizer que não estivessem abertos aos saberes do outro. 

Ainda tomando-se como referência as relações ELANAT, têm-se ainda duas outras 

projeções ao centro, mas agora a partir de emergências em escala média, portanto, no 

microespaço da organização. O super-facto fundador da dignidade, a partir dos grupos de 

referência, bem como pelo microespaço ora em foco, foi observado por  meio da abordagem 

dos expatriados latino-americanos frente às organizações concernente a interculturalidade.  

Nessa direção, a primeira projeção ao centro percebida foi a “disposição para dizer 

não”, que aliás, teria algum lastro em uma consciência de autovalor do(s) sujeito(s) 

implicado(s), de modo que este “não” pronunciado, tinha como objeto a própria organização, 

ou melhor, uma determinada política organizacional. Assim, como esta projeção, não se 

encontra numa relação estreita com o super-facto fundador da dignidade, ela pode somente ser 

considerada como não enfática, pois embora se reconheça a fundamental importância da 

necessidade do reconhecimento recíproco, isso não quer dizer que a relação deveria ser 

permeada apenas pelo “sim”.  

A outra projeção em escala média tem a ver com a emergência “distinção sem 

discriminação”, o que pode se envidenciar pela valorização e reafirmação da identidade 

cultural-nacional do ELA frente à organização. COL4, por exemplo, ao não aceitar a 

simplificação realizada pela área de RH na matriz da empresa, na Alemanha, concernente a 

não observância das diferenças culturais entre brasileiros e colombianos, pois “pra eles é tudo 

igual”[COL4], de alguma forma denunciou a falta de sensibilidade da empresa para questões 

de cunho cultural, o que em nada contribuía ao desenvolvimento de relações sociais 

interculturais no âmbito organizacional. Assim, ao adotar uma atitude de vir a ser aquilo que 

se é (ADLER, 2013), porém sem necessariamente discriminar o outro, senão apenas 

reconhecer a diferença existente, entendeu-se que houve uma projeção enfática ao centro no 

microespaço da organização.  

Ao irmos às relações ELAELA, foi possível identificar algumas presenças e 

emergências, tanto em escala pequena quanto em escala grande, que forneceram elementos de 

projeção ao centro no microespaço das relações sócio-culturais amplas e no da organização, 

respectivamente. Tratou-se de procurar, nestas duas instâncias de análise o seguinte super-

facto fundador da dignidade: o reconhecimento dos seus saberes próprios. 
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Assim, tanto nas relações sócio-culturais mais amplas quanto na esfera organizacional, 

a dignidade na relação ELAELA foi projetada ao centro quando da presença “postura 

própria de autovalor”. Em escala grande, percebeu-se duas variantes, quais sejam, o sentido 

de igualdade e o retorno ao referenciais culturais próprios; já em escala pequena, viu-se 

apenas uma variante, que foi o sentido de igualdade. As referidas projeções aos centros dos 

microespaços, podem ser compreendidas como enfáticas, haja vista suas estreitas relações 

com o super-facto fundador da dignidade, ou seja, ao não se sentirem inferiores ou superiores 

aos outros, alguns sujeitos conseguiram ter uma relação de relativo equilíbrio em relação a si 

mesmos, além do que, na variante “retorno aos referenciais culturais próprios”, evidenciou-se, 

cabalmente, o reconhecimento dos seus próprios saberes, como uma forma de equilibrar-se, 

de não se perderem para si mesmos, como um “porto seguro” contra o não-sentido.   

Outra projeção ao centro a partir da relação ELAELA, em escala pequena, deu-se 

por meio da presença “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”. Interessante perceber, 

que o “abrir-se ao outro” correspondia a ação de procurar o contato mais significativo, no 

sentido do interconhecimento, da disponibilidade para o enriquecimento mútuo, e o “mas sem 

perder a essência” era um condicionante, isto é, um limite saudável na relação com o outro e 

consigo mesmo. Em outras palavras, ao se preocupar em não “perder sua essência”, o ELA 

expressou o reconhecimento dos seus saberes próprios como algo valioso para si, e porque 

não dizer, também para o outro.  

Tomando-se como foco as relações ELAELA em escala pequena e grande, mas 

agora tendo por base as emergências, foi possível realizar duas projeções ao centro em cada 

uma das referidas escalas, ou seja, nos microespaços das relações sócio-culturais mais amplas 

e da organização, respectivamente. O super-facto fundador da dignidade, para ambos os 

casos, seria a mesma, isto é, o reconhecimento dos seus próprios saberes.  

Assim, em escala pequena, houve a projeção a partir das emergências “sentimento de 

autovalor” e “valorização e reafirmação da identidade cultural/nacional”. Em escala grande, 

as projeções se deram a partir das emergências “retorno às suas raízes culturais” e 

“valorização e reafirmação da identidade cultural/nacional”. Todas estas projeções ao centro, 

na relação ELAELA (escalas pequena e grande), se configuraram como enfáticas, devido 

mesmo a sua estreita relação com o super-facto fundador da dignidade. A “valorização e 

reafirmação da identidade cultural/nacional”, que se repetiu em escala pequena e grande, por 

exemplo, trata de usos de elementos de identidade cultural/nacional que reconhecem seus 

saberes, seus gostos, seus deuses, suas comidas, entre outras manifestações de suas culturas. 

Na mesma linha, ao buscarem o equilíbrio necessário às suas relações na esfera 
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organizacional, portanto, em escala grande, ao emergir o “retorno às suas raízes culturais”, 

percebeu-se aí uma correspondência com o reconhecimento dos seus saberes próprios, com 

elementos da sua própria cultura. Além disso, a projeção a partir da emergência “sentimento 

de autovalor”, em escala pequena, embora inicialmente não se mostrasse tão evidente em 

relação ao super-facto, acabou por mostrar-se enfática devido ao seu desdobramento em 

“orgulho de sua origem nacional”. Assim, ao sentirem orgulho de sua origem, vários sujeitos 

faziam referência positiva em relação a sua cultura, o que se mostrou como uma forma de 

reconhecimento de seus saberes próprios.  

Não foram identificados elementos significativos que justificassem a projeção ao 

centro dos microespaços da organização (escala grande e média) e das relações sócio-culturais 

mais amplas (escala pequena), tendo por base as relações NATNAT.  

 

4.2.3 Algumas considerações sobre a projeção centro-periferia  

Ao realizar-se um simples levantamento da quantidade de projeções à periferia e ao 

centro, pode-se ver, com alguma facilidade, que não houve um desequilíbrio tão grande 

quanto se poderia esperar à primeira vista. Além disso, ao proceder-se a um desmembramento 

das totalidades das projeções ao centro e à periferia, pode-se perceber a importância que cada 

grupo de referência cultural-nacional possui na composição destes resultados (Quadro 2 e 

Quadro 3).   

Quadro 3: projeção à periferia 

Projeção à periferia  Microespaço Escala Grupos de 

referência 

cultural-

nacional 

Enfática / Não 

enfática 

não reconhecimento dos 

saberes 

Organização Grande NATELA Enfática 

não reconhecimento a partir 

dos critérios de produtividade 

capitalista 

Organização Grande NATELA Enfática 

naturalização da diferença Organização Grande NATELA Enfática 

fraco reconhecimento 

recíproco e disponibilidade 

para o enriquecimento mútuo 

Organização Grande NATELA Enfática 

pressão para o ajustamento 

linguístico e cultural 

Organização Grande NATELA Enfática 

baixa receptividade e a 

hospitalidade superficial 

Organização Grande NATELA Não enfática 

disputa por recursos escassos Organização Grande NATELA Não enfática 

falta de colaboração, boicote e 

isolamento 

Organização Grande NATELA Não enfática 

exclusão-irrelevância nas 

relações informais 

Organização Grande NATELA Não enfática 
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Continuação do quadro 3 
ausência de políticas de RH 

com foco na interculturalidade 

Organização Média NATELA Enfática 

precarização da relação de 

trabalho para fins de redução 

de custos 

Organização Média NATELA Não enfática 

não observância de leis, 

regras, normas e 

procedimentos 

Organização Média NATELA Não enfática 

apoio deficiente em relação a 

procedimentos 

organizacionais e burocráticos 

Organização Média NATELA Não enfática 

não reconhecimento dos 

saberes 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

não reconhecimento a partir 

dos critérios de produtividade 

capitalista 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

naturalização da diferença Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

baixo reconhecimento 

recíproco e disponibilidade 

para o enriquecimento mútuo 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

pressão para o ajustamento 

linguístico e cultural 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

temporalidade linear Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

preconceito e discriminação 

pela aparência 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Não enfática  

estada precarizada no país –

indocumentação 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Não enfática  

reforço dos estereópicos 

negativos 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Não enfática  

não observância de leis, 

regras, normas e 

procedimentos 

Organização  Média  ELAELA Não enfática 

preconceito e discriminação 

pela aparência 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Não enfática 

utilização de elementos de 

identidade cultural-nacional 

na esfera do lar 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Não enfática 

valorização pelo que vêm de 

fora – estrangeirismo 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Enfática  

reforço de estereótipos 

negativos 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Não enfática  

baixo reconhecimento 

recíproco e disponibilidade 

para o enriquecimento mútuo 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Enfática 
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 Continuação do quadro 3 
falta de apreço de si – baixa 

autoestima 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATNAT Não enfática  

não identificação com aquilo 

que se é 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATNAT Enfática 

 Fonte: dados da própria pesquisa  

 

 Quadro 4: projeção ao centro 
Projeção ao centro  Microespaço Escala Grupos de 

referência 

cultural-nacional 

Enfática / Não 

enfática 

valorização da diferença 

(presença) 

Organização Grande NATELA Enfática 

respeito, consideração e 

valorização (presença) 

Organização Grande NATELA Enfática 

boa receptividade 

(presença) 

Organização Grande NATELA Não enfática 

procedimentos 

organizacionais e 

burocráticos relativos ao 

processo de expatriação 

(presença) 

Organização Média NATELA Não enfática 

demonstrações de interesse 

pela cultura do outro 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Enfática 

características culturais 

geradoras de bem-estar 

para o outro 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena NATELA Não enfática 

atitude própria de auto 

valor 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Não enfática 

atitude própria de auto 

valor 

(presença) 

Organização Grande ELANAT Não enfática 

abrir-se ao outro, mas sem 

perder a essência 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Não enfática 

interesse e/ou apreço pela 

cultura brasileira 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Enfática 

interesse pela história do 

Brasil e pelo seu futuro 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Enfática 

conhecer e relacionar-se 

com o outro 

(presença) 

Organização Grande ELANAT Enfática 

retorno às usas raízes 

culturais 

(presença) 

Organização Grande ELANAT Não enfática 

sentimento de auto valor 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Não enfática 
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 Continuação do quadro 4 
proatividade na construção 

de relacionamentos mais 

duradouros 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELANAT Enfática 

disposição para dizer não 

(presença) 

Organização Média ELANAT Não enfática 

distinção sem 

discriminação 

(presença) 

Organização Média ELANAT Enfática 

postura própria de auto 

valor 

(presença) 

Organização Grande ELAELA Enfática 

postura própria de auto 

valor 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Enfática 

abrir-se ao outro, mas sem 

perder a essência 

(presença) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Enfática 

sentimento de auto valor 

(emergência) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Enfática 

valorização e reafirmação 

da identidade 

cultural/nacional 

(emergência) 

Relações sócio-

culturais mais 

amplas 

Pequena ELAELA Enfática 

retorno às suas raízes 

culturais 

(emergência) 

Organização Grande ELAELA Enfática 

valorização e reafirmação 

da identidade 

cultural/nacional 

(emergência) 

Organização Grande ELAELA Enfática 

  Fonte: dados da própria pesquisa 

 

Ao se verificar a frequência da ocorrência de projeções à periferia pelas relações entre 

os grupos de referência cultural-nacional, pode-se afirmar que houve uma predominância das 

relações NATELA (ver Quadro 2), o que não se poderia estranhar, haja vista que a 

produção de ausências a partir destes grupos de referência também foi predominante.  

Por outro lado, tomando-se como foco as projeções ao centro, chamou-nos a atenção a 

desproporcionalidade de projeções ao centro da relação NATELA em comparação às 

projeções à periferia a partir dos mesmos grupos de referência, além da inexistência de 

projeções ao centro na relação NATNAT, o que, de alguma maneira, coaduna-se com a não 

produção de presenças e emergências nesta esfera de relações, bem como corresponde à 

produção de ausências sobre si mesmo. Ademais, o fato de haver uma predominância dos 

relacionamento ELANAT nas projeções aos centro, bem como uma quantidade razoável de 

projeções ao centro a partir das relações ELAELA, sugere-nos que o ELA possui uma 

relação mais equilibrada em relação a si mesmo, comparativamente ao NAT.  
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A partir dos resultados apresentados nos quadros 2 e 3, foi possível construir mapas 

das projeções à periferia e ao centro de modo a ilustrar as ausências e as 

emergências/“presenças” projetadas pelos sujeitos. Para tanto, optou-se por definir desenhos 

circulares divididos em três partes (escala grande, média e pequena) – para cada relação entre 

grupos de referência cultural-nacional (NATELA, ELANAT, ELAELA e 

NATNAT) – de modo a determinar um “território” no qual se pudesse localizar um centro e 

uma periferia, sendo que acabou-se por se definir “dois centros” e “duas periferias”. De fato, 

um dos centros encontrava-se diretamente relacionado com o super-facto da dignidade, de 

acordo com a escala definida (ligado a uma projeção enfática), e um outro centro, não tão 

fortemente relacionado ao super-facto da dignidade em questão, ligava-se, portanto, a uma 

projeção não enfática. No caso das “duas periferias”, têm-se o mesmo raciocínio como no 

caso dos “dois centros”, exceto pelo fato de que quanto mais forte a relação da projeção da 

ausência com o super-facto em questão, tanto mais periférica se mostrou a projeção no mapa; 

já no caso da projeções ao centro, quanto mais estreita fosse a relação da 

emergência/“presença” com o super-facto, tanto mais ao centro foi a projeção no mapa  (ver 

Mapas 7, 8, 9, e 10).  
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Mapa 7: projeção centro-periferia de nativos sobre expatriados latino-americanos 

(NATELA) em escala grande, média e pequena  

 

  

Sigla Projeção à periferia 

ADPO Apoio deficiente em relação a procedimentos organizacionais e burocráticos 

APRHI  Ausência de políticas de RH com foco na interculturalidade  

BRHS Baixa receptividade e hospitalidade superficial  

DRE Disputa por recursos escassos  

FCBI Falta de colaboração, boicote e isolamento 

FRR  Fraco reconhecimento recíproco e disponibilidade para o enriquecimento mútuo  

E-IRI Exclusão-irrelevância nas relações informais  

EPP-I Estada precarizada no país – indocumentação  

ND Naturalização da diferença 

NOL Não observância de leis, regras, normas e procedimentos  

NRS Não reconhecimento dos saberes  

NRCPC  Não reconhecimento a partir dos critérios de produtividade capitalista  

PALC Pressão para o ajustamento linguístico e cultural 

PDA  Preconceito e discriminação pela aparência 

PRT Precarização das relações de trabalho para fins de redução de custos  

REN Reforço de estereótipos negativos  

TL Temporalidade linear  

Sigla Projeção ao centro  

BR Boa receptividade 

CCBO Características culturais geradoras de bem-estar para o outro 

DICO  Demonstrações de interesse pela cultura do outro 

POB-PE Procedimentos organizacionais e burocráticos à expatriação 

RCV Respeito, consideração e valorização 

VD Valorização da diferença 

       Fonte: elaborado pelo autor 
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Mapa 8: projeção centro-periferia dos expatriados-latino americanos sobre os nativos (ELA 

NAT) em escala grande, média e pequena  

 

 

Sigla Projeção à periferia 

FRR Fraco reconhecimento recíproco e disponibilidade  para o enriquecimento mútuo 

REN Reforço de estereótipos negativos  

Sigla Projeção ao centro  

AO-SPE Abrir-se ao outro, mas sem perder a essência  

APAV Atitude própria de auto-valor 

CRO Conhecer e relacionar-se com o outro 

DPDN Disposição para dizer não 

DSD Distinção sem discriminação 

ICB Interesse e/ou apreço pela cultura brasileira 

IHBF Interesse pela história do Brasil e pelo seu futuro 

PCRD Proatividade na construção de relacionamentos mais duradouros 

SAV Sentimento de auto-valor 

       Fonte: elaborado pelo autor 
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Mapa 9: projeção centro-periferia dos expatriados-latino americanos sobre os expatriados-

latino americanos (ELA ELA) em escala grande, média e pequena  

 

 

 

Sigla Projeção à periferia 

EIC-N Utilização de elementos de identidade cultural-nacional na esfera do lar 

NOL Não observância de leis, regras, normas e procedimentos  

PDA Preconceito e discriminação pela aparênca 

VVF-E Valorização pelo que vêm de fora - Estrangeirismo 

Sigla Projeção ao centro  

AO-SPE Abrir-se ao outro, mas sem perder a essência 

PPAV Postura própria de auto-valor 

RRC Retorno às uas raízes culturais  

SAV Sentimento de auto-valor 

VRIC-N Valorização e reafirmação da identidade cultural-nacional  

       Fonte: elaborado pelo autor 
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Mapa 10: projeção centro-periferia dos nativos sobre os nativos (NAT NAT) em escala 

grande, média e pequena  

 

 

 

Sigla Projeção à periferia 

FAS-BA Falta de apreço de si – Baixa autoestima 

NICA-QSE Não identificação com aquilo que se é 

Sigla Projeção ao centro  

  

       Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como foi possível observar por meio das projeções ao centro e à periferia (Mapa 7; 

Mapa 8; Mapa 9; Mapa 10), evidenciou-se, mais uma vez, que os nativos, 

predominantemente, atuaram de forma negativa frente aos expatriados latino-americanos, o 

que mostrou-se como uma postura dificultadora ao estabelecimento da interculturalidade, e 

mais, uma atitude e um comportamento promotor de relações permeadas pela não dignidade. 

Outro fator que também possui uma relevância significativa na maneira como o NAT 

relacionou-se com o ELA, tem a ver com a forma como relacionou-se consigo mesmo, haja 

vista as produções de ausência e as projeções à periferia sobre si, bem como a inexistência de 

projeção ao centro na relação NATNAT.  
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Além da projeção exercida a partir da comparação das ausências, presenças e 

emergências, com os correspondentes super-factos fundadores da dignidade em seus 

diferentes microespaços de análise, foi possível ainda realizar algumas projeções mais 

“livres”, digamos assim. O termo “livres” se deve a conteúdos de entrevistas que, sem passar 

pelo crivo do super-facto fundador, representariam projeções ao centro ou à periferia referente 

ao elemento central da mensagem. Neste sentido, caberia uma reflexão sobre alguns pontos 

que podem reforçar impressões e mesmo alguns resultados já apresentados nesta etapa.  

Assim, um dos pontos que se poderia destacar, seria a visão de alguns sujeitos de que 

“o brasileiro acha que o Brasil é o umbigo do mundo”, ou de que “às vezes, o brasileiro se 

acha”. As palavras empregadas aqui são significativas de uma projeção ao centro, bem como 

uma correspondente projeção à periferia, pois se na perspectiva de alguns sujeitos da pesquisa 

o “brasileiro se vê como o umbigo do mundo”, logo o NAT estaria a colocar-se no centro, 

concomitantemente, à projeção do outro latino-americano à periferia.  

Outro aspecto que chamou-nos a atenção, foi a percepção de alguns sujeitos 

relativamente à visão que alguns executivos nativos demonstraram acerca de suas carreiras. 

Neste caso, os nativos não demonstravam interesse em assumir desafios profissionais em 

países da América Latina, sendo que, de fato, o foco dos interesses nativos centravam-se nos 

Estados Unidos e na Europa.  

Já para alguns expatriados latino-americanos, a vinda para Brasil mostrou-se como um 

salto em suas carreiras, haja vista que se tratava, conforme alegaram, de um grande mercado, 

chegando alguns até mesmo a dizer que o Brasil representava o centro da América do Sul. 

Mesmo tendo demonstrado contentamento ao atuarem profissionalmente no Brasil, boa parte 

dos sujeitos não cogitaram retornar a seus países de origem, tampouco em permanecerem no 

Brasil, país este compreendido como um “trampolim” para outros desafios em economias 

centrais. Portanto, percebeu-se que ao fazerem este movimento de pensar a sua carreira 

internacional, a maioria dos sujeitos projetaram seus países à periferia, o Brasil a uma semi-

periferia, e países como Estados Unidos, por exemplo, ao centro da carreira profissional.  

Um aspecto especialmente relevante em termos da qualidade do relacionamento que se 

possa ter entre os nativos e os expatriados latino-americanos é que a visão da maior parte dos 

entrevistados foi na direção de que para os brasileiros a América Latina não existe, seria 

invisível, sendo que, ao mesmo tempo em que “nem percebem os países que estão à volta 

dele”, o Brasil e os brasileiros “olham mais para…Mais para fora, mais pra Europa…Para o 

Norte, Estados Unidos ou para a Europa” [COL5 e COL6]. Esta visão expressa uma projeção 

da América Latina à periferia, bem como dos países do Norte Global, particularmente Estados 
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Unidos e alguns países europeus, ao centro da preocupação e do interesse imediato por parte 

dos nativos.  

Tomando-se como base as projeções ao centro e à periferia a partir dos super-factos 

fundadores, bem como as projeções ditas “livres”, o que foi possível apreender é que a 

possibilidade de desenvolvimento de relações interculturais entre os nativos e os expatriados 

latino-americanos mostrou-se dificultada devido a uma mentalidade colonizada, 

principalmente por parte dos nativos, o que se mostrou acompanhada por uma profunda 

desvalorização de si e um consequente não reconhecimento dos seus saberes, o que se poderia 

considerar como traços formatados culturamente. O estrangeirismo, o efeito espelho negativo 

e o Complexo de Gulliver, funcionariam como elementos influenciadores para o não 

reconhecimento dos seus saberes próprios (NATNAT), a partir da produção de ausência de 

si, bem como do outro latino-americano (NATELA). Tais fatores podem trazer um impacto 

importante do ponto de vista da produção de relações não dignas, pois o não reconhecimento 

em relação aos seus próprios saberes, traz uma influência sobre a forma negativa com a qual o 

NAT se identifica ou não com o Sul, de modo que ao não reconhecer-se com aquilo que se é, 

o NAT movimentou-se no sentido de reconhecer o conhecimento do outro do Norte Global. 

Isso, do nosso ponto de vista, fez com que a dignidade própria do nativo, bem como a do 

outro latino-americano, fossem projetadas à periferia.  

De um modo geral, pode-se dizer que os sul-americanos não reconheceram os seus 

saberes próprios, o que se mostrou mais acentuado entre os nativos, de modo que ao assim 

procederem, colocou-se o outro do Norte Global e a sua cultura no centro.   

A atitude e o comportamento instáveis – para dizer o mínimo – do NAT em relação a 

si mesmo e em relação ao ELA, mostrou-se especialmente intrigante nesta pesquisa, sendo 

provável que os nativos reproduzam aquilo que aprenderam historicamente, isto é, que 

consigam reconhecer os seus saberes próprios quando produzem não-existência sobre o outro 

latino-americano. Neste momento, então, o que passa a estar no centro é a ausência de 

dignidade na relação, portanto, a não-existência do reconhecimento dos saberes do outro e de 

si, num movimento dinâmico entre centro e periferia, entre Norte e Sul, entre o nós e os 

outros.  

 

4.3 A dignidade de expatriados latino-americanos no Brasil e a simbolização  

De acordo com Santos (2011, p. 217), “a simbolização é a face mais visível da 

representação da realidade”. Na mesma linha, Teixeira (2003, p. 221), indica que “a 

simbolização possibilita visualizar a face visível da representação da realidade, as sinalizações 
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de seus estilo”. Para Medeiros (2013), a simbolização seria uma manifestação do simbólico, 

expressa de forma verbal ou não-verbal, apoiando-se e sendo traduzida por símbolos e a 

linguagem.  

Ainda, segundo afirmações, trata-se de considerar a simbolização como o 

procedimento mais complexo na cartografia simbólica, pois há a necessidade de fazê-la 

corresponder aos sentidos da escala e da projeção (TEIXEIRA, 2003; SANTOS, 2011; 

SEVALHO; STOTZ, 2012).  

Para realizar o procedimento cartográfico da simbolização, utilizamo-nos de figuras 

míticas oriundas da mitologia greco-romana, de modo que se representasse a presença e a 

ausência de dignidade dos expatriados latino-americanos no Brasil. Assim, para simbolizar a 

presença de dignidade utilizou-se a figura da deusa Minerva (romana) ou Atena (grega), filha 

de Zeus (Júpiter, segundo a mitologia romana) e de Métis (Prudência, segundo a mitologia 

romana). 

Segundo o mito de Atena (Minerva), Zeus começou a sentir uma terrível dor de 

cabeça, de modo que ordenou a Hefesto (Vulcano, segundo a mitologia romana) o deus das 

forjas, que lhe abrisse o crânio com um machado, o que se sucedeu. Daí, então, saltou da 

cabeça do deus, a deusa Atena. Segundo Brandão (1987, p. 25), “sua valentia e coragem 

comparam-se às de Ares, mas a filha de Zeus detestava a sede de sangue e a volúpia de 

carnificina de seu irmão, ao qual, aliás, enfrentou vitoriosamente”. De acordo com Commelin 

(2011, p. 27), a deusa Atena, “era a filha privilegiada do senhor do Olimpo, que lhe havia 

concedido várias de suas prerrogativas supremas”.  

Segundo Commelin (2011), as representações da deusa Atena ou Minerva atribuíam-

lhe uma beleza simples, modesta, com um ar grave, nobre, forte e majestoso. Brandão (1987, 

p. 30), a descreve como “alta, de traços calmos, mais solene e majestosa que bela […]”. 

Geralmente era representada com um capacete na cabeça, uma lança na mão, um escudo na 

outra, e com uma égide no peito (COMMELIN, 2011). Segundo Brandão (1987, p. 31), “a 

cabeça da Medusa colocada no centro de seu escudo é como um espelho da verdade, para 

combater seus adversários, petrificando-os de horror, ao contemplarem sua própria imagem”.  

De acordo com as palavras de Brandão (1987), trata-se de uma  

 

 

deusa guerreira, na medida em que defende "suas Acrópoles", deusa da 

fertilidade do solo, enquanto Grande Mãe, Atená é antes do mais a deusa da 

inteligência, da razão, do equilíbrio apolíneo, do espírito criativo e, como tal, 

preside às artes, à literatura e à filosofia de modo particular, à música e a 
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toda e qualquer atividade do espírito. Deusa da paz, é a boa conselheira do 

povo e de seus dirigentes e, como Têmis, é a garante da justiça, tendo-lhe 

sido mesmo atribuída a instituição do Areópago. Mentora do Estado, ela é 

também no domínio das atividades práticas a guia das artes e da vida 

especulativa. (BRANDÃO, 1987, p. 26-27) 
 

 

Como se pode perceber, Atena é uma deusa guerreira, e que, definitivamente, segundo 

Bartlett (2011, p. 108) guerreava “do lado dos heróis”. Para Pons e Roig (2006), Atena era 

uma deusa guerreira, mas que antes dos enfrentamentos, sempre buscava resolver os conflitos 

de forma pacífica, por meio mesmo de sua inteligência criativa, porém toda vez que entrava 

em batalha saia-se vencedora. Esta observação de Pons e Roig (2006), nos dá uma noção de 

que a deusa, embora guerreira como Ares, diferentemente de seu irmão, tinha um senso de 

justiça, de equilíbrio, de modo que não recorria à violência gratuitamente, portanto, não era 

possuidora, como já se disse, de sede de sangue e de carnificina como seu irmão.    

Segundo Commelin (2011, p. 29), “os animais consagrados a Minerva era a coruja e o 

dragão”, conforme Brandão (1987, p. 30), “a ave predileta da deusa nascida do crânio de Zeus 

era a coruja, símbolo da reflexão que domina as trevas; sua árvore favorita, a oliveira”.  

Neste trabalho de tese, o mito da deusa Atena é retomado para representar as 

presenças (compreendidas aqui pelas “presenças” e pelas emergências) de dignidade na 

relação entre nativos e expatriados latino-americanos no Brasil, pois compreende-se que ao se 

produzir presença de dignidade, se está a projetar a dignidade para o centro dos microespaços 

analisados, o que tornaria o ELA visível. Além disso, a deusa Atena seria aquela, que dentro 

do contexto da pesquisa, melhor representaria o respeito às diferentes culturas, até porque se 

reconhece que a adaptação intercultural não se dá sem a existência de conflitos. Assim sendo, 

entendeu-se que haveria aí aspectos relativos ao reconhecimento dos saberes e dos direitos 

desses indivíduos, ou seja, algo que se aproximaria da deusa Atena, enquanto uma 

representação do conhecimento, da justiça, da razão, do equilíbrio apolíneo, da inteligência 

criativada, da busca do diálogo.  

Como representativo da ausência de dignidade, utilizou-se da fígura mítica de Marte 

(mitologia romana) ou Ares (mitologia grega). Filho de Zeus (Júpiter, na mitologia romana) e 

de Hera (Juno, na mitologia romana), “desde a época homérica, Ares surge como o deus da 

guerra por excelência. Dotado de coragem cega e brutal, é o espírito da batalha, que se 

rejubila com a carnificina e o sangue” (BRANDÃO, 1987, p. 40). Ainda seguindo com o 

autor, “Ares não está preocupado com a justiça da causa que defende. Seu prazer, seja de que 

lado combata, é participar da violência e do sangue” (IDEM).  
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Conforme Commelin (2011), os monumentos antigos representam o deus Marte, em 

geral,  

 

[…] na figura de um homem com capacete, lança e escudo; ora nu, ora em 

traje de guerra, mesmo com um manto nos ombros. […] Em seu peito 

distingue-se a égide com a cabeça de Medusa. Ora está montado em seu 

carro puxado por cavalos fogosos, ora está a pé, sempre numa atitude 

guerreira. (COMMELIN, 2011, p. 59) 
 

 

Já a descrição de Brandão (1987, p. 40), dá conta que Ares era representado como que 

“de altura gigantesca, coberto com pesada armadura, com um capacete coruscante, armado de 

lança e escudo, combatia normalmente a pé, lançando gritos medonhos”.  

Chame-se a atenção sobre o mito de Ares, a pouca apreciação que seus irmãos 

olímpicos tinham por ele, e que apesar de ser um deus da guerra, não era incomum ser 

derrotado por outros imortais, heróis e até por simples mortais (BRANDÃO, 1987). Numa 

linha semelhante, Commelin (2011, p. 57) vai dizer que “como deus da guerra, Marte é 

sempre acompanhado da Vitória. No entanto, nem sempre era invencível”.  

Segundo Brandão (1987), as características de Ares, por se tratar de um deus olímpico, 

nos convidaria a uma reflexão. Diz o autor:  

 

 

há os que solucionam o problema de maneira muito simples: os gregos, 

desde a época homérica, se compraziam em mostrar a força cega e bruta de 

Ares debelada e burlada pelo vigor mais inteligente de Héracles e sobretudo 

pela coragem lúcida, viril e refletida de Atená. A vitória da inteligência 

sobre a força bruta refletiria a essência do pensamento grego, e tudo estaria 

resolvido. (BRANDÃO, 1987, p. 43) 
 

 

Ainda de acordo com Brandão (1987, p. 44), “seja como for, Ares jamais se adaptou 

ao espírito grego, tornando-se um antípoda do equilíbrio apolíneo”.  

Segundo Commelin (2011), o galo e o abutre eram os animais consagrados ao deus 

Marte, na Roma Antiga, onde, aliás, “acabou se tornando uma divindade militar muito 

respeitada e gerou os gêmeos Rômulo e Remo, os fundadores de Roma” (BARTLETT, 2011, 

p. 121).  

Nesta pesquisa de tese, o mito do deus Ares é retomado para representar as não-

existências de dignidade na relação entre nativos e expatriados latino-americanos no Brasil, 

pois entende-se que ao se produzir ausências de dignidade, se está a projetar a dignidade à 
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periferia dos microespaços analisados, o que tornaria o ELA invisível. Assim, haveria aí 

aspectos relativos a um processo de não reconhecimento dos saberes e dos direitos desses 

indivíduos, ou seja, algo que se aproximaria de Ares, enquanto uma representação da 

violência, da discórdia, da injustiça.  

Apenas à guisa de recordação, se tomarmos apenas as relações a partir dos grupos de 

referência NATELA, teremos a seguintes produções de ausências promotoras de projeções 

à periferia: “não reconhecimento dos saberes”; “não reconhecimento a partir dos critérios de 

produtividade capitalista”; “naturalização da diferença”; “fraco reconhecimento recíproco e 

disponibilidade para o enriquecimento mútuo”; “pressão para o ajustamento linguístico e 

cultural”; “baixa receptividade e a hospitalidade superficial”; “disputa por recursos escassos”; 

“falta de colaboração, boicote e isolamento”; “exclusão-irrelevância nas relações informais”; 

“ausência de políticas de RH com foco na interculturalidade”; “precarização da relação de 

trabalho para fins de redução de custos”; “não observância de leis, regras, normas e 

procedimentos”; “apoio deficiente em relação a procedimentos organizacionais e 

burocráticos”; “temporalidade linear”; “preconceito e discriminação pela aparência”; “estada 

precarizada no país –indocumentação”; “reforço dos estereópicos negativos”.   

Assim, ao se projetar a dignidade à periferia no microespaço das relações sócio-

culturais mais amplas (escala pequena), bem como no da organização (escalas grande e 

média), a simbolização que se pode dar é a de Ares, pois tanto ao considerar-se a relação 

NATELA quanto ELANAT, com destaque evidente à primeira relação, o que se viu foi a 

predominância do não reconhecimento dos saberes do outro, assim como do não direito a 

diferença, a pouca ou nenhuma ênfase dada à interculturalidade, ou ainda, num sentido mais 

abrangente, a própria negação da alteridade. Assim sendo, não se poderia compreender tal 

processo de “periferização” do outro – primordialmente do ELA – como não promotor de 

violência, discórdia e de injustiça, de modo que a simbolização por meio do mítico deus da 

guerra pareceu-nos justa.  

As razões pelas quais o NAT promoveu essa nomeada “periferização” do ELA, pode 

ter relação com algumas promoções de ausências sobre si mesmo, além de suas consequentes 

projeções à periferia, como por exemplo, pela “falta de apreço de si – baixa auto-estima” e a 

“não identificação com aquilo que se é”. Ambas as projeções à periferia poderiam estar 

embasadas no fenômeno do estrangeirismo (CALÁS; ARIAS, 2007; CALDAS; 

ALCADIPANI, 2006; CHRISTINO, 2001), do efeito espelho (IRIGARAY; VERGARA, 

2010), no complexo de inferioridade (CALLIGARIS, 1993), bem como no Complexo de 

Gulliver (ARAÚJO; TEIXEIRA; MALINI, 2013). Portanto, pode-se considerar que a 
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“periferização” da relação NATNAT mostrou-se como determinante ao processo de 

“periferização” NATELA.  

A partir das relações entre os grupos de referência ELANAT, também percebeu-se 

algumas ausências com suas consequentes projeções à periferia, o que, de alguma maneira, 

funcionaram como elementos desagregadores e potencialmente conflituosos, tais como: 

“reforço de estereótipos negativos”; “baixo reconhecimento recíproco e disponibilidade para o 

enriquecimento mútuo”.  

Dentre as possíveis razões pelas quais o ELA promoveu a “periferização” da 

dignidade na relação com o NAT, uma que pode ser considerada fundamental, é a que tem a 

ver com o fenômeno do estrangeirismo, aliás, conforme Calás e Arias (2007), um traço 

cultural comum em outras ex-colônias latino-americanas. Nesta direção, não seria equivocado 

dizer que a “periferização” da dignidade na relação ELAELA, de alguma forma, mostrou-se 

como um elemento influenciador da “periferização” da dignidade na relação ELANAT.  

Tanto na projeção à periferia do NATNAT quanto ELAELA, percebeu-se a 

produção de invisibilidade, ausência ou não-existência sobre si, havendo aí, assim, um 

processo de apartamento de si próprio, de violência sobre si mesmo. Neste sentido, a figura do 

deus Ares se fez presente, mais uma vez, como elemento de simbolização de um processo de 

“periferização” da dignidade. 

Ao tomarmos apenas as relações a partir dos grupos de referência NATELA, e 

considerando-se o microespaço da organização (escala grande e média), bem como o 

microespaço das relações sócio-culturais mais amplas (escala pequena), obteve-se as 

seguintes presenças como promotoras de projeções ao centro dos referidos microespaços: 

“valorização da diferença”; “respeito, consideração e valorização”; “boa receptividade”;  

“procedimentos organizacionais e burocráticos relativos ao processo de expatriação”; 

“demonstrações de interesse pela cultura do outro”; “características culturais geradoras de 

bem-estar para o outro”.  

Ao se projetar a dignidade ao centro, a partir das relações NATELA, entendeu-se 

que a simbolização pertinente seria a de Atena, uma vez que percebeu-se a predominância de 

elementos que refletiriam o reconhecimento dos saberes do outro, assim como o direito a 

igualdade e a diferença. Assim sendo, compreendeu-se que o processo de “centralização” 

(projeção ao centro) da dignidade na relação com o outro latino-americano – primordialmente 

o ELA – funcionou como promotor de reconhecimento, do interconhecimento e de justiça, 

elementos estes que poderiam se associar à deusa grega. Ressalve-se, contudo, que no âmbito 

organizacional, notadamente na escala média, sentiu-se a falta de ações “apolíneas”, por assim 
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dizer, na direção de dar ênfase a ações que desenvolvessem um sentido de interculturalidade, 

de modo que as inicitiavas percebidas incidiam a partir das relações individuais, sejam na 

esfera organizacional ou mesmo das relações sociais gerais.  

Admitindo-se a relação ELANAT, tanto em escala grande e média quanto em escala 

pequena, as projeções da dignidade ao centro dos microespaços foram as seguintes: "atitude 

própria de auto valor”; “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”; “interesse e/ou apreço 

pela cultura brasileira”; “interesse pela história do Brasil e pelo seu futuro”; “conhecer e 

relacionar-se com o outro”; “retorno às usas raízes culturais”; “proatividade na construção de 

relacionamentos mais duradouros”; “disposição para dizer não”; “distinção sem 

discriminação”.  

Ao se projetar a dignidade ao centro a partir das relações ELANAT, entendeu-se 

que deusa Atena seria o símbolo que representaria esta presença de dignidade, uma vez que 

percebeu-se a predominância de elementos que refletiram o reconhecimento dos saberes do 

outro, a abertura ao reconhecimento recíproco, a disponibilidade ao enriquecimento cultural 

mútuo, assim como o direito à igualdade e à diferença, enfim, de uma convivência saudável 

com o outro, funcionando, portanto, como promotores do interconhecimento e da justiça.  

Ao refletirmos sobre as relações entre os grupos de referência de forma mais 

complexa, foi possível observar a influência da relação ELAELA na atitude do ELA frente 

ao NAT, de maneira que as presenças/emergências produzidas pelos expatriados latino-

americanos sobre si mesmos, bem como as consequentes projeções da dignidade ao centro, 

refletiram-se positivamente sobre a relação ELANAT. Nesta direção, vale relembrar que as 

projeções da dignidade ao centro, a partir da relação ELAELA, foram: “postura própria de 

auto valor”; “abrir-se ao outro, mas sem perder a essência”; “valorização e reafirmação da 

identidade cultural/nacional”; “retorno às suas raízes culturais”. Assim, a julgar tais projeções 

da dignidade ao centro dos microespaços analisados, não se poderia adotar outra simbologia 

senão a da deusa Atena, representante do conhecimento e da justiça.  

Saltou-nos aos olhos, no entanto, a ausência de projeções ao centro produzidas a partir 

das relações NATNAT, de modo que, associando-a à presença de uma “autoperiferização” 

oriunda da “falta de apreço de si – baixa autoestima” e da “não identificação com aquilo que 

se é”, pode fornecer-nos subsídios para compreendermos as produções de não-existências 

produzidas aos expatriados latino-americanos, bem como algumas projeções da dignidade à 

periferia decorrentes.   

De um modo geral, se observarmos a quantidade e a intensidade (enfática/não 

enfática) das projeções à periferia a partir das relações NATELA, frente às projeções ao 
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centro considerando-se as mesmas relações de grupos de referência cultural-nacional, poder-

se-ia dizer, usando a metáfora mitológica, que Ares estaria a sobrepujar Atena, a filha 

predileta de Zeus, portanto, a violência e a injustiça estariam a superar o conhecimento e a 

justiça.  

Os movimentos de “autoperiferização”, tanto do ELA quanto do NAT, principalmente 

deste último, também funcionariam como elementos alimentadores de processos de não 

identificação com o outro, de produção de ausências e de desrespeito aos princípios da 

igualdade e da diferença, bem como dos diferentes saberes e direitos nos diversos espaços 

estruturais, de modo a dificultar um relacionamento baseado no reconhecimento recíproco e 

na disponibilidade ao enriquecimento mútuo. Em outras palavras, neste “campo de batalha” 

simbólico, Ares estaria novamente a sobrepujar Atena, ou seja, o galo (um dos símbolos de 

Ares) estaria a levar vantagem sobre a coruja (a ave consagrada a Atena).   

Contudo, lembremo-nos de que o deus Ares nem sempre era invencível 

(COMMELIN, 2011). Nesta direção, embebidos de um posicionamento utópico-realista 

(SANTOS, 2007a), acredita-se que as presenças e as emergências, bem como suas respectivas 

projeções ao centro dos microespaços, possam multiplicar-se e ultrapassar as ausências e os 

processos de “periferização” de si e do outro. Assim sendo, poder-se-ia pensar na elevação de 

Atena, a deusa da vitória e da sabedoria, sobre Ares, o deus do desespero e da violência. Em 

outros termos, a ave consagrada a Atena, a coruja, aquela que enxerga nas trevas, a “ave da 

noite” (BRANDÃO, 1987), se sobressairia ao galo, uma vez que os saberes postos na 

invisibilidade (nas trevas) pudessem vir à tona por meio de uma sociologia das ausências e 

das emergências, ampliando assim, a nossa capacidade de reflexão, num processo de 

inteligência socializada, de potencial interconhecimento. Seria, em algum sentido, a 

possibilidade da vitória da sabedoria ou de um conhecimento prudente para uma vida decente, 

no lugar de uma razão indolente desperdiçadora da experiência do mundo. 

 

 

 

 

 



229 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo definido nesta pesquisa foi o de compreender como a dignidade, a partir da 

vivência cultural de expatriados latino-americanos no Brasil, foi projetada e simbolizada pelos 

mesmos. De acordo com a nossa visão, o delineamento metodológico proposto neste estudo 

permitiu o alcance do objetivo do estudo.  

Como contribuição teórica, buscou-se trazer um novo olhar sobre o fenômeno da 

dignidade, de modo que tentou-se avançar no campo de estudos a partir de uma visão que 

entende a dignidade e a emancipação como um único conceito, cujo elemento novo seria o da 

interculturalidade. De fato, tratou-se de avançar no conceito de dignidade e emancipação 

numa abordagem pós-moderna, na qual o reconhecimento dos saberes apareceu como um 

elemento teórico central em nossa linguagem, tanto no que se refere ao âmbito das relações 

sociais amplas quanto dentro das organizações. Pensa-se ainda, que uma visão de dignidade 

que enfatize os reconhecimentos da igualdade e da diferença, assentados numa ecologia de 

saberes, deveria ser contemplada no mundo de hoje, principalmente se considerarmos que o 

mesmo encontra-se intensamente globalizado e tensionado. A partir disso, poder-se-ia dizer 

que a definição do nosso conceito de dignidade seria simbolizado pela deusa Atena, uma vez 

que a mesma representaria, entre outras coisas, a busca do conhecimento, da justiça e da paz, 

embora também fosse uma deusa guerreira.  

Nessa direção, ao se falar em interculturalidade, coube-nos reconhecer que a ideia de 

reconhecimento dos saberes tornou-se central na presente pesquisa, sendo a base do próprio 

conceito de dignidade proposto. A dignidade, aqui pensada enquanto reconhecimento de 

saberes e direitos, representada pela existência de uma ecologia dos saberes, possui uma 

natureza relacional, o que traz por consequência a necessidade de considerá-la a partir de uma 

rede de relações complexas. 

Outra contribuição teórica da pesquisa foi a proposição de um novo conceito de 

expatriação, inspirado pela perspectiva da sociologia das ausências e das emergências. Além 

disso, respaldados pela mesma base teórica, procurou-se provocar o campo de estudos a 

pensar na possibilidade do desenvolvimento de relações sociais interculturais, ou em outros 

termos, de uma possível adaptação intercultural, no lugar de uma visão subordinadora de 

adaptação/ajustamento cultural, pois do nosso ponto de vista, não faz mais sentido pensar em 

formas de relacionamento entre as culturas que promovam violações da dignidade.  

Em alinhamento à ideia exposta anteriormente, e com base nos resultados da pesquisa, 

percebeu-se que a possibilidade de construção de relações sociais interculturais (adaptação 

intercultural) dar-se-ia dentro de uma perspectiva “conflitual”, na qual haveria o 
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entrelaçamento de ausências, “presenças” e emergências mútuas em disputa, de modo que, a 

depender do direcionamento dado, produzir-se-á a promoção de dignidade ou a sua violação. 

E é nesse cipoal que se faz necessário um trabalho de tradução, que na verdade pode fazer-se 

a partir dos próprios relacionamentos em processo, e dentro de um espírito de solidariedade, 

de igualdade e de respeito à diferença.  

Outro ponto, que pode ser considerado uma contribuição teórica, foi a proposição de 

um conceito de estrangeirismo que pretende avançar sobre a visão corrente do fenômeno. 

Neste sentido, tratou-se de procurar trazer alguns aspectos que ressaltavam a ambivalência e a 

complexidade deste traço cultural nativo, assim como relacioná-lo com uma mentalidade 

colonizada do mesmo. Esta visão mostrou-se relevante para o estudo, uma vez que o referido 

fenômeno, assim como alguns outros relacionados, possuem alguma influência sobre a 

maneira pela qual os nativos buscavam a não identificação com o outro latino-americano, ou 

mesmo a sua rejeição, o que invariavelmente ocasionava vulnerabilização nos 

relacionamentos, isto é, violação de dignidade.  

Embora a presente pesquisa não parta de uma abordagem epistêmica que preveja 

aplicações práticas à gestão das organizações, caberia dizer, à guisa de algumas implicações 

gerenciais, que a insuficiência/ausência de políticas de recursos humanos voltadas à 

interculturalidade, pelo menos nas empresas nas quais os sujeitos trabalhavam, causou-nos 

alguma preocupação. Primeiro, devido à pouca atenção que o tema tem recebido nas 

organizações envolvidas; segundo, pela consequente lacuna percebida pelos sujeitos em 

relação a estratégias, políticas e programas organizacionais com este foco. Sendo assim, o 

panorama que se vislumbrou foi o de ambientes organizacionais desperdiçadores de potencial 

criativo advindo de uma maior diversidade cultural. De fato, ressalte-se que no âmbito 

organizacional, em escala média, sentiu-se a falta de ações “apolíneas”, por assim dizer, na 

direção de dar ênfase para o desenvolvimento da interculturalidade.  

As ausências, em escala média, obstaculizaram o desenvolvimento da adaptação 

intercultural no âmbito organizacional, de modo que, num certo sentido, podem vir até mesmo 

a reforçar aspectos discriminatórios vindos de fora da organização, ou seja, as influências 

oriundas das relações sócio-culturais mais amplas. A omissão, o descaso e a incompetência, 

em escala média, no nosso entender, alimentaram o processo de periferização do expatriado 

latino-americano nas empresas pesquisadas, prevalecendo assim, a figura de Ares sobre Atena 

na esfera organizacional.  

Em relação a questões tidas como mais objetivas e práticas relacionadas ao processo 

de expatriação, ou seja, os chamados procedimentos organizacionais e burocráticos, caberia à 
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área de recursos humanos da empresa, no país anfitrião, preocupar-se com tais questões, de 

modo que o expatriado, de qualquer origem nacional, pudesse sentir-se bem recebido, não 

explorado ou enganado por qualquer motivo, apoiado, amparado legalmente, bem como 

coparticipante no desenvolvimento de relações sociais interculturais, conforme aqui 

compreendido.  

De forma sucinta, poderíamos dizer que enseja-se o desenvolvimento de uma reflexão 

crítica acerca do processo de expatriação e da interculturalidade nas organizações, desde a alta 

direção. Além disso, recomenda-se que sejam desenvolvidas estratégias, políticas e programas 

voltados ao processo de expatriação, que visem o desenvolvimento de um ambiente 

organizacional que valorize a diversidade, que promovam o respeito ao direito à igualdade e à 

diferença e que estimulem a promoção de relações dignas nas organizações. Como exemplo, 

poder-se-ia ir além dos treinamentos mais comuns que tomam por foco o expatriado, 

propondo-se, concomitantemente, um “treinamento reverso”, isto é, uma intervenção no 

sentido de desenvolvimento que tomasse por foco as pessoas que virão a atuar com o 

expatriado.     

O presente estudo possui um caráter de denúncia social, pois reconheceu-se algumas 

das dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros de origem latino-americana no Brasil, o que ia 

na contramão de uma visão tão disseminada entre os nativos acerca de sua “hospitalidade”. 

Neste sentido, crê-se que a pesquisa mostrou-se contundente, mas não intransigente, pois 

sempre se buscou, para além dos conflitos, também perceber as possibilidades de diálogo 

respeitoso entre os envolvidos, principalmente, entre “nós e os outros” e entre “o nós e nós 

mesmos”, pois temos a compreensão de que esta reflexão crítica sobre o “nós mesmos” é 

importante para nos desvencilharmos, aos poucos, de uma mentalidade colonizada, sem o que, 

é provável, continuaremos a reproduzir, alternadamente, a arrogância do dominador e a 

submissão do dominado.  

Ao mantermos uma postura utópica, mas também realista, acreditamos que a ave 

consagrada a Atena, a coruja, aquela que enxerga nas trevas, poderá se sobressair ao galo, a 

ave consagrada a Ares. Uma saída para isto, seria tornar os saberes postos na invisibilidade 

(nas trevas), visíveis , ampliando assim, a nossa capacidade de reflexão, a partir mesmo de um 

processo de inteligência socializada, de uma ampliação do potencial para o 

interconhecimento. Tal posicionamento estratégico seria, em algum sentido, a possibilidade 

da vitória da sabedoria ou de um conhecimento prudente para uma vida decente, contra uma 

razão indolente desperdiçadora da experiência do mundo.  
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A predominância das ausências sobre as emergências/“presenças”, o que se mostrou 

recorrente na pesquisa, dificulta o desenvolvimento do interconhecimento, ou ainda a 

construção de relações sociais permeadas pela interculturalidade, haja vista que os processos 

de vulnerabilização e de violação da dignidade, implicam, necessariamente, em 

desqualificação do outro, em violência, em injustiça. Seria, num sentido simbólico, a 

predominância de Ares sobre Atena.  

Ainda tomando-se as ausências como foco, percebeu-se que aquelas que foram 

produzidas em escala pequena (âmbito das relações sócio-culturais mais amplas), tiveram 

como protagonistas, primordialmente, o nativo como promotor da ausência e o expatriado 

latino-americano como vítima. Em outras palavras, a produção de ausência exercida pelos 

nativos frente aos outros latino-americanos, foi amplamente desfavorável para estes últimos.  

Além disso, verificou-se que as relações sócio-culturais amplas exerciam influência 

sobre as relações no âmbito da organização, de modo que importantes ausências que ocorriam 

em escala pequena, se reproduziam em escala grande, o que sugeriu-nos que as relações 

exercidas num âmbito da sociedade mais ampla, tendem a reproduzir-se na esfera 

organizacional. Neste tocante, crê-se que caberia refletirmos se realmente as escalas grande, 

média e pequena devem ser analisadas em separado, rigidamente. Neste sentido, sugere-se 

estudos futuros que tomem como referência esta questão metodológica, especialmente quando 

os estudos tratarem de aspectos culturais.  

Ressalte-se que, embora não sejam numerosas as ausências produzidas tanto pelos 

expatriados latino-americanos quanto pelos nativos, ambas em relação a si mesmos, tais 

ausências mostraram-se relevantes à maneira como os grupos de referência relacionavam-se 

entre si, mais especificamente, nas relações NATELA e ELANAT. Mais ainda, algumas 

destas ausências apresentaram ainda uma relação complexa no que tange à forma como os 

latino-americanos – incluídos aí os brasileiros – lidavam com referências oriundas do Norte 

Global, vindo mesmo a expressar, de alguma maneira, uma atitude de dependência e 

submissão.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o estrangeirismo, que também não seria somente uma 

especificidade nativa, apresenta relações com um movimento de autopromoção do Ocidente, 

que promove, por sua vez, um racismo-epistêmico-eurocêntrico. Pode-se considerar, ainda, a 

influência cultural anglo-saxônica, principalmente estadunidense, como hegemônica em 

relação ao Brasil, assim como em relação a boa parte da América Latina em geral, sendo que 

tal afirmação se fundamenta tanto em ampla literatura disponível quanto por algumas 

evidências empíricas na pesquisa.    
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Após o mapeamento das ausências e das emergências/“presenças”, realizou-se a 

projeção centro-periferia, de modo que se identificou alguma superioridade do processo de 

periferização da dignidade em detrimento da projeção ao centro nos microespaços estudados, 

sendo que a maioria correspondente a todas as projeções à periferia tinham como agente 

principal o nativo e a vítima preferencial o expatriado latino-americano. Em verdade, não se 

pode dizer que este resultado foi uma supresa, uma vez que a produção de ausências a partir 

destes grupos de referência também foi predominante.  

No tocante às projeções ao centro, chamou-nos a atenção a desproporcionalidade de 

projeções da relação NATELA em comparação às projeções à periferia a partir dos mesmos 

grupos de referência, além do que, a inexistência de projeções ao centro na relação 

NATNAT, relacionada com a não produção de “presenças” e emergências nesta mesma 

esfera de relação, sugeriu-nos que o nativo produz uma profunda ausência sobre si mesmo, o 

que, defende-se aqui, possui lastro em uma mentalidade colonizada, relacionada, amplamente 

falando, a processos sócio-históricos de auto-exclusão, de não identificação consigo mesmo.  

Do nosso ponto de vista, e neste momento permitindo-nos pensar de forma meramente 

especulativa, pareceu-nos que o nativo desenvolveu uma maneira relativamente 

“sadomasoquista”
33

 de lidar consigo e com o outro do Sul e do Norte Global, 

respectivamente, a partir mesmo de um conflito intersubjetivo dominação-submissão.  

Por outro lado, o fato de haver uma predominância do relacionamento ELANAT nas 

projeções da dignidade ao centro, bem como uma quantidade razoável de projeções ao centro 

a partir das relações ELAELA, sugeriu-nos que o expatriado latino-americano possui uma 

relação mais equilibrada em relação a si mesmo, o que se refletiria, por sua vez, numa atitude 

menos conflituosa consigo mesmo, e porque não dizer, mais construtiva do ponto de vista da 

possibilidade do interconhecimento, em comparação ao nativo. Esta possibilidade mostra-se 

plausível, porque uma pré-condição para lidar bem com o outro passa pela forma como se lida 

consigo próprio. Além do mais, as evidências empíricas da pesquisa demonstraram que o 

expatriado latino-americano possuía uma relação de melhor qualidade em relação a sua 

nacionalidade, a sua cultura, mas não ao ponto de não procurarem o contato franco, aberto, 

qualificado com o nativo.  

De qualquer forma, restou evindenciado, por meio das projeções ao centro e à 

periferia, que os nativos atuaram, predominantemente, de forma negativa em relação aos 

                                                             
33

 De acordo com Laplanche e Pontalis (2001), trata-se de uma expressão que ao mesmo tempo em que 

enfatiza o que pode existir de assimétrico-complementar nas perversões sádica e masoquista, designaria 

também um par de opostos fundamental na evolução e nas manifestações pulsionais.  
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expatriados latino-americanos, produzindo, em diversas situações, vulnerabilização nos 

relacionamentos, ou ainda, violação da dignidade. Além disso, um elemento significativo para 

compreendermos a maneira como o nativo relacionou-se com o expatriado latino-americano, 

como aliás, já se sugeriu, tem a ver com a forma como ele se relacionou consigo próprio, haja 

vista as inúmeiras evidências de produções de ausência e de periferização de si, bem como a 

inexistência de projeção ao centro na relação NATNAT. Nesta linha, não nos parece 

desproposital sugerir que uma condição para promoção de dignidade no encontro com o outro 

latino-americano, não dar-se-ia somente – e inicialmente – pelo reconhecimento do outro, mas 

se daria, concomitantemente, pelo reconhecimento de si.   

Assim, as razões pelas quais o nativo promoveu uma significativa periferização do 

expatriado latino-americano tem a ver com algumas promoções de ausências sobre si mesmo 

e suas consequentes auto-periferizações, como por exemplo, a “falta de apreço de si – baixa 

autoestima” e a “não identificação com aquilo que se é”. Nesta direção, pode-se sugerir que a 

periferização da relação NATNAT mostrou-se como um elemento significativo para o 

processo de periferização da relação NATELA, de modo que tais projeções à periferia 

estariam relacionadas ao estrangeirismo, bem como a outros fenômenos relacionados, tais 

como o efeito espelho negativo, o Complexo de Inferioridade e o Complexo de Gulliver.    

Dentro dessa perspectiva, o descentramento referencial de si mesmo, a partir do qual o 

nativo produz não existência em relação a si próprio, portanto, violação da dignidade no 

encontro consigo mesmo, por vezes depreciando-se, ou por outro lado, superestimando-se, 

poderia ter alguma relação, também, numa certa distorção de auto-percepção, por exemplo, a 

crença de que nós brasileiros temos uma capacidade superior de nos relacionarmos com outras 

culturas, a partir mesmo de uma disposição para ouvir o outro, o que não se coadunou com a 

maioria das manifestações de ausências, bem como suas consequentes projeções à periferia 

evidenciadas na pesquisa, ou em outras palavras, de violação da dignidade no encontro com 

os expatriados ora em foco.  

Nesse sentido, o não reconhecimento dos seus saberes nativos próprios, bem como do 

outro latino-americano, funcionaria como um elemento importante do ponto de vista da 

produção de relações não dignas, pois ao não reconhecer-se, se exerceria uma influência sobre 

a forma negativa com a qual o nativo se identifica com o Sul, de modo que, ao não 

reconhecer-se com aquilo que se é, logo, o nativo reconheceria o conhecimento do outro do 

Norte Global, reforçando-se assim, uma mentalidade colonizada.  

De modo geral, faça-se justiça, pode-se dizer que os sul-americanos, de acordo com os 

resultados desta pesquisa, não reconheceram os seus próprios saberes, porém o fenômeno, 
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reconheça-se claramente, se mostrou mais acentuado entre os nativos, de modo que ao assim 

procederem, colocou-se os referenciais do Norte Global no centro e a América Latina, na 

periferia. Assim, tanto na projeção à periferia a partir dos referenciais NATNAT quanto 

ELAELA, percebeu-se a produção de invisibilidade, ausência ou não-existência sobre si, 

havendo, deste modo, um processo de violação da dignidade em relação a si mesmos. Neste 

sentido, a figura do deus Ares se fez presente, mais uma vez, como elemento de simbolização 

de um processo de periferização da dignidade latino-americana, no geral, e brasileira, em 

particular. 

Nessa direção, é possível considerar que a existência de um estrangeirismo latino-

americano, ou seja, para além da realidade exclusivamente brasileira, seria um elemento 

dificultador na construção de relações sociais interculturais dentro deste espectro sócio-

geográfico-cultural. Esta visão depreende-se da constatação de uma construção histórica de 

submissão à influência exercida pelos países dos centros mais dinâmicos globais, o que nós 

poderíamos denominar de “o Norte do Norte Global”, pois na medida em que estes centros 

tornam-se referenciais, ao mesmo tempo, põe-se como subordinadores, trazendo, assim, maior 

dificuldade à construção de relações mais fraternas num horizonte Sul-Sul, mesmo dentro da 

América do Sul.  

De fato, é de se reconhecer que o processo de colonização deixou marcas profundas na 

subjetividade dos povos colonizados, de modo que, no caso brasileiro, a atitude e o 

comportamento “instáveis” do nativo em relação a si próprio, e em relação ao expatriado 

latino-americano, mostrou-se especialmente intrigante nesta pesquisa. Nesta linha, é provável 

que os nativos reproduzam aquilo que aprenderam historicamente na relação com o 

colonizador, isto é, que venham a reconhecer os seus próprios saberes quando produzirem não 

reconhecimento dos saberes do outro, neste caso, o outro latino-americano. Neste momento, 

então, o que passou a estar no centro, foi a ausência de dignidade na relação, portanto, a não 

existência do reconhecimento dos saberes do outro e de si, num movimento dinâmico entre 

centro e periferia, entre Norte e Sul.  

No entanto, não só de ausências e de projeções à periferia se fez a relação entre 

nativos e expatriados latino-americanos. Ao se projetar a dignidade ao centro, a figura de 

Atena se fez presente, seja como “presença” de dignidade ou como emergência, de modo que 

em algumas situações, percebeu-se a predominância de elementos que refletiam o 

reconhecimento dos saberes do outro, assim como o direito à igualdade e à diferença. Nesta 

direção, compreende-se que o processo de projeção ao centro da dignidade funcionaria como 

um promotor ao reconhecimento recíproco, à disponibilidade ao enriquecimento cultural 
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mútuo, assim como ao direito à igualdade e à diferença, enfim, de uma convivência saudável 

com o outro, portanto, de conhecimento e de justiça, características associadas à deusa greco-

romana.  

Ainda no que diz respeito à execução das projeções, especificamente, notou-se que as 

mesmas não se apresentaram como estáticas, ao contrário, possuíam uma dinamicidade. 

Explique-se. As relações de ausências e emergências não se apresentaram como de uma parte 

ou outra parte, implicando, isto sim, numa dinâmica na qual tanto um quanto o outro 

promoviam ausências/emergências mutuamente, de tal maneira que as partes ocupavam as 

posições centro/periferia, alternadamente. Outro fator de complexidade maior, foram as 

relações das partes em relação a elas mesmas. Assim, devido a estas ponderações, segundo a 

nossa experiência, a cartografia simbólica apresentou-se como uma metodologia, de algum 

modo limitada, pois a mesma não foi capaz de dar conta da dinamicidade das projeções ao se 

estudar a dignidade enquanto um fenômeno intercultural, à luz de BSS. Tal limitação 

conduziu-nos a realizar várias cartografias de forma a podermos compreender a dinamicidade 

do fênomeno. Neste sentido, parece ser razoável pensar que tais dificuldades possam ocorrer 

em outros estudos que envolvam relações entre duas ou mais partes.  

De um modo geral, à guisa de uma tentativa de responder a questão básica proposta, 

pode-se considerar que ao observarmos a frequência e a intensidade das projeções à periferia, 

a partir das relações NATELA, frente às projeções ao centro considerando-se as mesmas 

relações de grupos de referência cultural-nacional, pode-se dizer, usando a metáfora 

mitológica, que Ares estaria a subrepujar Atena, a filha predileta de Zeus. Portanto, a 

violência e a injustiça estariam a superar o conhecimento, a paz e a justiça, de modo que o que 

estaria no centro, prevalentemente, seria a violação da dignidade.  

No entanto, lembremo-nos de que o deus Ares nem sempre era invencível, e neste 

sentido, crê-se que se possa pensar na elevação de Atena, a deusa da vitória, da justiça, do 

conhecimento e da paz, sobre o deus do desespero e da violência. Nesta direção, a adoção de 

um posicionamento utópico-realista, assim como o emprego das “armas” denominadas 

sociologia das ausências e sociologia das emergências, bem como pelo trabalho de tradução, 

poderia ser um caminho para reequilibrar o “campo de lutas”, a fim mesmo de promover o 

avanço social num rumo civilizatório superior.  

Assim, como uma dificuldade teórica enfrentada neste trabalho, a ausência de uma 

“sociologia das presenças”, mostrou alguns limites da teorização proposta por Boaventura de 

Souza Santos, haja vista que seria mais adequado pensar-se em termos do que se encontra 

como não existente ou ausente, daquilo que aparece como não ausente, portanto, como 
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presente, bem como pelas emergências, ou seja, como uma possiblidade futura ou uma 

tendência. Assim sendo, a decisão por usarmos a designação “presença”, precariamente junto 

das emergências, desnudou a necessidade de avançar em termos teóricos, o que se poderia 

fazer, sugere-se, inicialmente a partir da admissão das presenças.  

Quanto às limitações da pesquisa, reconheça-se um número não expressivo de 

entrevistas realizadas, mas que não se mostrou uma questão que tenha causado prejuízo à 

consecução do objetivo da pesquisa. Um dos principais fatores para a quantidade de 

entrevistas não ter sido maior foi a dificuldade de acesso ao campo de pesquisa, o que 

ocasionou algum atraso. Uma maior diversificação de fontes para identificar potenciais 

sujeitos, talvez pudesse ter surtido um melhor resultado nesta questão.  

Outro elemento que mostrou-se uma limitação do estudo tem a ver com o que alguns 

sujeitos observaram nas entrevistas, que era a dificuldade de falar sobre o comportamento do 

brasileiro em relação a eles, quando, em sua maioria, tiveram, majoritariamente, vivências 

com brasileiros de São Paulo, na cidade de São Paulo, o que demandava algum cuidado da 

parte dos sujeitos a fim de não fazerem generalizações indevidas.  

Outra limitação seria a não participação direta de nativos na pesquisa, o que, de 

alguma maneira, poderia enriquecer ainda mais os resultados e as discussões, por meio de 

uma confrontação mais imediata e direta entre a vivência do estrangeiro com o nativo e vice-

versa. 

Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos que 

envolvam nativos diretamente, de modo a procurar identificar como, na visão destes, a 

dignidade dos expatriados latino-americanos é projetada em sua vivência cultural no Brasil.  

Uma outra frente de estudos, poderia desenvolver-se a partir das vivências de outros 

estrangeiros oriundos do Norte Global no Brasil. Afinal, como seria a projeção e a 

simbolização da dignidade de pessoas oriundas do Norte Global em sua vivência no país? A 

perspectiva de envolvimento direto de nativos, neste caso, também seria válida.  

Outro direcionamento de pesquisa que ligasse expatriação e dignidade, poderia se dar 

a partir de brasileiros expatriados, ou seja, sobre como seria projetada e simbolizada a 

dignidade de expatriados brasileiros em sua vivência cultural no exterior, tanto no Sul quanto 

no Norte Global.  

Outra frente de pesquisa que se mostra promissora é o estudo da dignidade dos 

expatriados latino-americano em sua vivência no Brasil a partir de outras regiões brasileiras, 

que não em São Paulo. Além do mais, justificam-se estudos nesta direção, tendo em vista a 

diversidade de perfis culturais nativos.    
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No tocante ao fenômeno do estrangeirismo, recomenda-se a realização de estudos que 

focalizem a sua dinâmica em outros países latino-americanos. Numa linha um pouco diversa, 

caberia ainda estudar com um olhar mais detido, as ambiguidades dos brasileiros em relação à 

sua latinidade.  

Outra frente de pesquisa que pode mostrar-se como promissora é aquela que se 

preocuparia com o que poderíamos chamar, mais ou menos livremente, de “padrões de 

adaptação intercultural”, tanto no que tange às barreiras quanto aos elementos facilitadores à 

adaptação intercultural.  

Finalmente, como não poderia deixar de ser, sugere-se a realização de estudos mais 

aprofundados a fim de compreender as potencialidades e os limites das contribuições do 

pensamento do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos para o campo dos estudos 

organizacionais.  
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