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RESUMO 

 

MARASCHI, Kátia. A construção/reconstrução de identidades no contexto 
migratório: a narrativa de dirigentes imigrantes na cidade de Pomerode. 2006, 
185 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Mestrado em 
Administração, UNIVALI, Biguaçu, SC, 2006. 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo, analisar a construção/reconstrução da 
identidade de dirigentes imigrantes na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Na 
fundamentação teórica sobre os diversos pontos de vista e análise acerca da 
identidade, apresentou-se um contexto genérico da imigração no Brasil, em Santa 
Catarina e Pomerode, com a finalidade de enquadrar geográfica, econômica e 
socialmente o movimento migratório dos dirigentes imigrantes estudados. Para 
alcançar os objetivos propostos no estudo, procedeu-se à coleta e análise dos 
dados, com recurso à estratégia da história oral, entrevistando-se três dirigentes 
imigrantes da cidade de Pomerode. O diálogo interdisciplinar entre teoria e discursos 
evidenciou que, mesmo em uma sociedade caracterizada por um forte respeito à 
tradição cultural, o delineamento das fronteiras que asseguram o papel de cada um 
na sociedade se torna instável e confuso quando confrontado com uma cultura 
imigrante empreendedora. Os resultados demonstram que a identidade dos 
dirigentes imigrantes é reavaliada em função de suas experiências vividas no 
passado e no presente, o que lhes proporciona um esboço de valores e traços 
culturais que foram revistos no país de acolhimento, gerando variações em suas 
identidades. 
 
Palavras-chave: Identidade. Memória. Dirigente imigrante. Imigração. História oral 
temática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

MARASCHI, Kátia. CONSTRUCTION/ RECONSTRUCTION OF IDENTITIES WITHIN THE 
MIGRATION CONTEXT: the speech of managers in the town of Pomerode. 2006, 185 pg. 
Dissertation (Up graduation of Manager) – Program of Up graduation Manager, 
UNIVALI, Biguaçu, SC, 2006. 

 

 

This dissertation sought to analyze the construction/reconstruction of the identity of 
immigrant managers in the town of Pomerode in Santa Catarina. In the analysis of 
the theoretical background on the various points of view and the analysis of identity, 
a generic context was presented of immigration in Brazil, Santa Catarina and 
Pomerode, in order to contextualize the migratory movement of the immigrant 
managers studied, from the geographical, economic and social perspectives. To 
achieve the objectives proposed in the study, the data were collected and analyzed 
using the strategy of oral history, in which three immigrant managers in the town of 
Pomerode were interviewed. The interdisciplinary dialog between theory and 
discourses showed that even in a society characterized by a strong respect for 
cultural tradition, the delineation of frontiers which ensure the role of each member of 
society becomes unstable and confused when faced with an entrepreneurial 
immigrant culture. The results show that the identity of the immigrant managers is 
reevaluated through their experiences of the past, and their experiences of the 
present, which give them an outline of cultural values and features in the host 
country, were revised, generating variables in their identities     
 

Key words: Identity. Memory. Immigrant manager. Immigration. Thematic oral history. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização relacionada principalmente à geografia (BECK, 1999), ao 

desenvolvimento econômico (HIRST; THOMPSON, 1996) e ao componente 

estratégico (DANIELS; DANIELS, 1993) mostra o avanço da construção contingente 

da identidade individual e coletiva em função de diversidades geográfica e cultural 

às quais os indivíduos se submetem. 

A convivência multicultural entre pessoas de diferentes países acentuou-se, 

principalmente, com a abertura de mercados, que passou a incentivar muitos países 

a se organizarem em blocos econômicos – como a União Européia e o Nafta. Desse 

modo, criou-se a possibilidade de empresas comercializarem seus produtos 

externamente, abastecerem-se de fontes externas e estabelecerem alianças com 

empresas estrangeiras (BARTLET; GHOSHAL, 1995). 

A abertura de mercados possibilitou não somente o livre comércio de 

produtos, mas também o fluxo acelerado de profissionais de diferentes organizações 

– os chamados “expatriados” –, e de indivíduos que decidiram recomeçar suas vidas 

em países estrangeiros, buscando melhores condições de trabalho e de renda — os 

chamados “imigrantes” (CHESNAIS, 1999). Segundo Mendenhall e Oddou (1985), 

pode-se considerar expatriado o indivíduo que, mediante um contrato de trabalho, é 

designado a trabalhar temporariamente em um país que não é o seu. Já o imigrante 

é a pessoa que, de forma espontânea, se estabelece definitivamente em outro país, 

onde passa a criar vínculos sociais, econômicos e familiares (HOLANDA, 1985). 

Estudos recentes, em particular sobre expatriados, esclarecem que os 

indivíduos enviados para trabalhar temporariamente fora de seu país de origem 

passam por processos de adaptação cultural, por vezes, mal-sucedidos, devido às 

dificuldades de envolvimento organizacional e interação grupal, uma vez que 

precisam adaptar-se à cultura do país de acolhimento (FREITAS, 2000). Por esta 

razão, observa-se a redução de profissionais em organizações de países diferentes, 

principalmente pela questão cultural (HOMEM; TOLFO, 2004). 

Quanto aos imigrantes, estudos recentes têm focado mais os problemas do 

que os efeitos positivos e enriquecedores. Prova disto são as constantes referências 

às questões de convivência, imigração ilegal e preconceito (FLEISCHER, 2002). A 
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imigração é entendida de diferentes formas, freqüentemente ambíguas em seu 

conceito. Muitos estudos, por exemplo, tendem a reservar o conceito de estrangeiro 

para aqueles indivíduos procedentes de países desenvolvidos; e de imigrante para 

os que procedem de países desfavorecidos (GARCÍA, 2004). Para García (2001), 

limitar a análise a estas interpretações, sem considerar o contexto recente da 

abertura de mercados, é tratar de forma reducionista os estudos sobre imigrantes, 

generalizando a condição destes indivíduos. 

Por se tratar de um mesmo contexto, o da globalização, as experiências 

culturais que envolvem os dirigentes imigrantes podem ser relacionadas aos estudos 

sobre expatriados, pois ambos têm como foco a possibilidade de se viver em outro 

país, ou seja, em outra cultura (FREITAS, 2000, p. 4)  

Viver em um outro país significa uma outra vida, fazer novas 
representações e dar significados diferentes a coisas que já eram 
familiares; é renunciar ao estabelecido; atentar para comportamentos 
comuns e corriqueiros que podem ser considerados inadequados, bizarros 
ou ofensivos; é procurar enxergar o mundo com os olhos do outro para 
compreender como se é visto por ele.  

 

A análise de situações de convivência por que passam dirigentes imigrantes 

no país de acolhimento permite desenvolver estudos sob o ponto de vista cultural, 

procurando identificar os meios que tais pessoas buscam para superar determinadas 

diferenças. Esta análise pode também se dar no âmbito organizacional, com intuito 

de verificar como dirigentes imigrantes desenvolvem habilidades de convivência 

multicultural e de socialização no ambiente de trabalho (HOMEM; TOLFO, 2004). 

As experiências interculturais de dirigentes imigrantes, segundo Mamman e 

Richards (1996), começam no seu encontro com uma outra cultura e evoluem no 

encontro com o “eu”. Com isso, pesquisas direcionadas ao ajustamento de 

dirigentes imigrantes tendem a focalizar os aspectos da cultura destes sujeitos e a 

construção/reconstrução de sua identidade no país de acolhimento, necessária ao 

processo de socialização (CASTELLS, 2002). 

O processo de identificação do dirigente imigrante no decorrer de sua 

trajetória individual, coletiva e organizacional, pode ser variável, ou seja, pode ser 

construído e reconstruído em função de suas experiências nesses níveis, 

materializarem-se em diversos cenários (DUBAR, 2000). Tais cenários, vivenciados 

pelo dirigente imigrante, supõem uma continuidade de tempo e espaço; e do 
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entendimento, possível em função de sua biografia, que o indivíduo faz de si mesmo 

reflexivamente (GIDDENS, 1995). Por esse motivo, Ricouer (1994) afirma que a 

identidade pode ser entendida como um relato, com todos os elementos próprios da 

narrativa, como a trama argumental, a seqüência temporal, os personagens e a 

situação específica.  

Considerando o dirigente imigrante como o empresário que constitui uma 

empresa brasileira, a construção/reconstrução de sua identidade pode ocorrer por 

intermédio da organização (CALDAS; WOOD JR., 1999; MACHADO-DA-SILVA; 

NOGUEIRA, 2001). No nível das organizações, este processo ocorre quando os 

dirigentes imigrantes se integram ao contexto da sociedade de acolhimento, sendo 

este o momento em que passam a construir um significado próprio, ou uma imagem 

de si a partir do reconhecimento do outro, em uma interação contínua com a 

organização (CASTELLS, 2002).  

No âmbito dessa interação, a identidade social do imigrante é distinta do 

papel social que ele exerce na organização. Para Castells (2002), existe uma 

contradição entre a identidade social –, que é o sentimento pessoal de pertença a 

determinado grupo – a consciência da posse de um “eu” e os papéis sociais, como 

ser pai, vizinho ou empresário. Na organização, o que prevalece é o papel social do 

dirigente imigrante, que depende de acordos e negociações entre indivíduos para 

influenciar o comportamento das pessoas. Esta prevalência deve-se ao fato de este 

nível envolver um espaço social específico, o contexto do trabalho, constituído por 

práticas profissionais compartilhadas (BOTÍA; CRUZ; RUÍZ, 2005). 

Nos níveis individual e social, as discussões acerca dos movimentos de 

imigração definem a identidade dos imigrantes como relacional, sendo o produto da 

experiência vivida e das coisas da vida cotidiana que as pessoas têm em comum e 

que afirmam diferenças com sua identidade (WOODWARD, 2005). O processo de 

construção/reconstrução da identidade de dirigentes imigrantes, nos referidos níveis, 

considera a inexistência, no país de acolhimento, de uma comunidade natural, em 

torno da qual se possam reunir pessoas que constituem um determinado 

agrupamento nacional (CASTLES; MILLER, 1998). 

Benedict (2005) afirma que essas comunidades funcionam, em grande parte, 

por meio daquilo que chamou de “comunidades imaginadas”. Criar laços imaginários 

é importante, por permitir a conexão das pessoas: sem eles seriam apenas 

indivíduos isolados, sem o sentimento de algo em comum (BENEDICT, 2005). 
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Nesse sentido, ao se investigar a identidade dos dirigentes imigrantes nos níveis 

individual e social, torna-se necessário verificar como eles se inserem no “circuito da 

cultura”, e como sua identidade e respectivas diferenças relacionam-se com as 

representações de sua nova realidade (HALL, 1997).  

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 

identidades individuais e coletivas, fazendo com que os discursos e os novos 

significados construam um novo ambiente para o imigrante e definam sua identidade 

(HALL, 1997). Para Woodward (2005), a cultura molda a identidade ao dar sentido à 

experiência e ao tornar possível a opção, entre várias identidades, por uma 

caracterização subjetiva de identificação. O autor argumenta que os indivíduos são 

pressionados não apenas pela gama de possibilidades que a cultura oferece ou pela 

variedade de representações simbólicas, mas também pelas relações sociais. 

Castles e Miller (1998) comentam, ainda, que as recordações do passado e 

as experiências do presente exercem um importante papel na formação da 

identidade de dirigentes imigrantes. Segundo os autores, as pessoas criam sua 

identidade fazendo um auto-relato, que envolve os níveis individual, social e 

organizacional. Este ato não se restringe somente a recordar o passado, mas em 

também recriá-lo, numa tentativa de descobrir um “eu” que possa ser socialmente 

reconhecido. Quando as pessoas narram acontecimentos de sua vida, não somente 

representam o “eu”, mas também o constituem. A constituição de um “eu” com base 

na narrativa do indivíduo considera também o tempo presente, o qual é tomado em 

comparação para justificar e reconhecer a identidade em questão (CASTLES; 

MILLER, 1998). 

Com base nesses argumentos, pode-se afirmar que uma das formas de 

investigar a identidade de dirigentes imigrantes é aquela que se dá por meio da 

reconstrução do passado a partir da perspectiva do presente (MEIHY, 2005). 

Durante a análise da identidade desses indivíduos foi possível identificar um 

momento de crise, visto que, ao narrar fatos de sua vida, sentiam-se confusos e 

inseguros. Muitas vezes não reconheciam a si próprios no contexto, pois a 

convivência multicultural e os diferentes cenários aos quais tinham de se submeter 

exigiam adaptações em sua identidade (MEIHY, 2005). É precisamente por não 

serem preestabelecidas que as identidades constroem-se dentro e não fora do 

discurso. Em razão disto, é preciso compreendê-las como produzidas em locais 

históricos individuais, sociais e organizacionais específicos, no interior de formações 
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e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas 

(WOODWARD, 2005). 

A discussão sobre a identidade de dirigentes imigrantes sugere que o 

processo de construção/reconstrução é produzido em sucessivos cenários 

envolvendo os níveis individual, social e organizacional (CASTLES; MILLER, 1998). 

Uma vez que a questão migratória abrange momentos distintos, ainda que 

interligados – ou seja, trata-se de situações vivenciadas e narradas pelo imigrante, 

antes, durante e após a imigração –, é possível analisar este fenômeno em suas 

múltiplas faces, estabelecendo a necessária e recíproca articulação entre tais 

momentos, por meio dos quais se poderá investigar a identidade desses indivíduos 

(CÁNOVAS, 2001).   

Neste estudo, como forma de analisar o processo de construção/reconstrução 

da identidade de dirigentes imigrantes, estabeleceu-se o seguinte contexto: 

 

Figura 1: Contexto de investigação da construção/reconstrução da identidade de dirigentes 
imigrantes. 
 
 
 

A dinâmica da construção/reconstrução da identidade de dirigentes imigrantes 

atinge o ponto crítico, com possível desvio ou alteração, especificamente entre os 

espaços de fronteira concentrados nos níveis individual, social e organizacional. A 
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Figura 1 evidencia que o nível individual é a base da constituição da identidade, pois 

é onde se forma o repositório de valores, costumes, símbolos e rituais.  

No nível social, a identidade constitui-se a partir de experiências passadas, 

compostas de um acervo de eventos que asseguram a caracterização do “eu” e do 

“nós” na sociedade com a qual interage. Já no nível das organizações, a identidade 

constitui-se em um ambiente de conflito, em que o indivíduo assume posição de 

defesa de seus interesses e negocia constantemente sua identidade como forma de 

legitimar, perante interlocutores específicos, o seu lugar na sociedade.  

Nesta perspectiva, desenvolveu-se um estudo para responder à seguinte 

questão de pesquisa: “Como dirigentes imigrantes constroem/reconstroem suas 

identidades em sua trajetória de imigração?”  

Para responder à questão, delimitou-se, como objetivo geral da pesquisa, 

compreender o processo de construção/reconstrução da identidade de 

dirigentes imigrantes em sua trajetória de imigração.  

No presente trabalho, tem-se como objetivos específicos:  

- identificar os fatores individuais, sociais e organizacionais que influenciaram 

o processo de construção/reconstrução da identidade de dirigentes imigrantes em 

sua trajetória de imigração; 

- construir núcleos temáticos a partir dos fatores individuais, sociais e 

organizacionais identificados, com vistas à definição do recorte teórico da pesquisa; 

- analisar o processo de construção/reconstrução da identidade de dirigentes 

imigrantes em sua trajetória de imigração.  

Empregaram-se as expressões construção/reconstrução como referência ao 

objeto do estudo, uma vez que se buscou compreender o processo e não reduzi-lo a 

um dos níveis definidos para a análise. 

Os estudos sobre a construção/reconstrução da identidade de dirigentes 

imigrantes exploram a diversidade de momentos críticos pelos quais passam esses 

sujeitos, o que torna enriquecedora sua análise. Trata-se de uma experiência 

singular, que fortalece o conhecimento empírico sobre o tema e gera novas 

possibilidades de estudo para diversas áreas, entre elas a organizacional (CALDAS; 

WOOD JR., 1999; SCHEIN, 1992).  

O conhecimento dessa realidade é necessário para compreender como 

imigrantes que vivem e trabalham em países estrangeiros encontram espaços de 
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realização pessoal, familiar e profissional (CARNEIRO, 2004). Sob este enfoque, as 

pesquisas com dirigentes imigrantes em ação podem contribuir para: um 

levantamento da visão atual do processo de socialização; fornecer um 

aprimoramento da compreensão acerca da relação entre a cultura nacional e 

organizacional; o desenvolvimento de estratégias organizacionais de empresas 

transculturais (CARNEIRO, 2004).  

O interesse pelo estudo da realidade do dirigente imigrante, em particular, 

justifica-se pelo fato de a pesquisadora desenvolver atividades profissionais junto a 

empresas do segmento de brinquedos da cidade de Pomerode, em Santa Catarina. 

No decurso de sua atuação profissional, a pesquisadora tem observado uma 

significativa concentração de empresas fundadas e administradas por empresários 

imigrantes no referido segmento. Esta região tipicamente alemã chamou atenção 

pela peculiar interação dos dirigentes imigrantes com a sociedade de acolhimento.  

Tal cenário despertou interesse para o estudo destes indivíduos, que mantêm 

empresas 100% brasileiras, aparentemente bem-sucedidas, e no mesmo setor 

produtivo.  

Acredita-se que estudos com dirigentes imigrantes na região escolhida podem 

destacar e valorizar a participação destes indivíduos no desenvolvimento 

econômico, político, social e industrial, bem como contribuir para resgatar os fatores 

que os motivam a iniciar seu próprio negócio em país estrangeiro. A presente 

pesquisa pode servir também como base para outros estudos sobre a mesma 

temática em outras regiões, gerando um acervo histórico temático sobre o fenômeno 

da imigração contemporânea.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Respeitar a diferença não pode significar “deixar que o outro seja como 
eu sou” ou “deixar que o outro seja diferente de mim tal como eu sou 
diferente (do outro)”, mas deixar que o outro seja como eu não sou, 
deixar que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não posso 
ser, que não pode ser um (outro) eu; significa deixar que o outro seja 
diferente, deixar ser uma diferença que não seja, em absoluto, diferença 
entre duas identidades, mas diferença da identidade, deixar ser uma 
outridade que não é outra “relativamente a mim” ou “relativamente ao 
mesmo”, mas que é absolutamente diferente, sem relação alguma com a 
identidade ou com a mesmidade. 

 

                José Luiz Pardo 

 

 

No presente capítulo, abordam-se algumas perspectivas teóricas acerca da 

construção e reconstrução da identidade. Tem-se, aqui, o indivíduo concebido como 

produto da história e da cultura, um ser intencional e criativo, em constante 

transformação, que, coletivamente, pode transformar o próprio processo cultural que 

o circunda – e, conseqüentemente, sua identidade. 

O objetivo da revisão teórica é demonstrar que o conceito de identidade é 

complexo e multidimensional, ampla e diversificadamente utilizado, tanto em um 

sentido de senso comum, como em seu uso pelas ciências sociais e pelos estudos 

humanísticos (WOODWARD, 2005). 

 

 

2.1 Identidade: perspectivas de estudos  

 

 

O estudo da identidade no nível social apresenta-se sob variadas formas. 

Entre algumas delas estão: o estudo da identidade cultural (GIDDENS, 1995); da 

identidade social e dos papéis sociais (GOFFMAN, 2004); da construção da 

identidade social (BERGER; LUCKMANN, 2004).  

Além dos estudos sociais sobre identidade, em um outro nível de análise – o 

organizacional – Carrieri (1996); Machado-da-Silva e Nogueira (2001) e Schein 

(1992) analisam o papel da cultura, dos valores e dos universos de significação 

partilhados pelos membros da organização como elementos fundamentais para a 
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construção da identidade. Estudos encontrados na literatura internacional sobre 

administração, ligados principalmente à imagem corporativa, também se relacionam 

com a identidade, pois evidenciam a identificação do indivíduo com a organização 

(CALDAS; WOOD JR., 1999). 

 No caso de estudos com dirigentes imigrantes, corrobora-se a idéia de 

Machado e Kopittke (2002), que acreditam haver uma ligação entre as diferentes 

concepções da identidade, pois todas tratam de um mesmo fenômeno e se baseiam 

no comportamento de indivíduos ou grupos. Os autores argumentam que somente 

com uma visão integradora se poderá explorar com profundidade a interação entre 

os diversos níveis de identidade, bem como o processo de construção/reconstrução 

das identidades individual, social e organizacional. 

Inicialmente, para explorar a identidade em seus diferentes níveis, torna-se 

necessário abordar a origem do conceito. Historicamente, empregou-se o termo 

“personalidade” para significar o que hoje se entende por identidade, privilegiando 

não só a perspectiva individualista, mas também uma visão em que os princípios da 

ciência médica sustentavam toda a proposta de compreensão (LAURENTI; 

BARROS, 2000). 

Para Laurenti e Barros (2000), o conceito de personalidade oferecia um 

conjunto de princípios que previamente classificavam os indivíduos em categorias, 

confirmando uma concepção de sujeito em detrimento da diversidade dos ambientes 

sociais. Segundo as autoras, a Psicologia não se preocupava em investigar o 

comportamento humano, visto que se baseava exclusivamente na normalidade e na 

estrutura psíquica invariante. O comportamento humano configurava-se como 

recurso para alimentar os princípios constitutivos da personalidade normal ou 

patológica, ou seja, a história social e singular do indivíduo participava apenas como 

pano de fundo para a expressão dos comportamentos sabidamente conhecidos 

(LAURENTI; BARROS, 2000). 

A Psicologia considerava que poderiam existir nos grupos sociais 

comportamentos homogêneos, sem levar em conta a complexidade das relações 

sociais, e nem mesmo as relações transnacionais (CASTELLS, 2002). Por este 

motivo, preocupados em considerar o homem enquanto sujeito social, inserido num 

contexto histórico, os psicólogos sociais adotaram o termo identidade. Castells a 

define (2002, p. 22) como “o processo de construção do significado com base em 

um atributo cultural ou ainda um conjunto de atributos inter-relacionados o(s) qual(is) 
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prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. Para construir esse significado no 

processo identitário, os atores sociais organizam-se no tempo e espaço. 

Foi a partir de uma concepção sociológica que o termo passou a ser 

explorado e marcado por intensa diversidade conceitual, tornando-se categoria de 

estudo e reflexão não somente do universo da vida cotidiana, mas também de outras 

áreas de conhecimento dedicadas a essa temática, como a Antropologia, Filosofia, 

Sociologia e Psicologia, sendo de importância variável em determinados momentos 

históricos (FONSECA, 1998). Jacques (1998, p. 159) comenta que “a importância 

conferida ao estudo da identidade foi variável ao longo da trajetória do conhecimento 

humano, acompanhando a relevância atribuída à individualidade e às expressões do 

“eu” nos diferentes períodos históricos”. 

 Na visão psicológica, os estudos da identidade são tratados geralmente pela 

Psicologia Analítica do “eu” e pela Psicologia Cognitiva que, em comum, 

compartilham a noção de desenvolvimento marcado por estágios crescentes de 

autonomia, entendendo a identidade como produto da socialização e garantida pela 

individualização (JACQUES, 1998). Este percurso, com ênfase ora no individual, ora 

no social, gerou uma dicotomia em que “a identidade passa a ser qualificada como 

identidade pessoal (atributos do indivíduo-narrativa) e/ou identidade social (atributos 

que assinalam a pertença a grupos ou categorias - descrição)” (JACQUES, 1998, p. 

161). Para Laurentti e Barros (2000), é na articulação entre o individual e o social 

que a identidade é construída, fazendo com que o termo identidade social seja o 

mais apropriado, pois aborda com mais evidência as duas dimensões. Oliveira 

(1976, p. 4) é outro autor a tratar do caráter bidimensional do princípio da identidade, 

ao afirmar que: 

A noção de identidade contém duas dimensões: a pessoal (ou individual) 
e a social (ou coletiva). Antropólogos [...] e sociólogos [...] têm trabalhado 
a noção de identidade e procurado demonstrar como a pessoal e a social 
estão interconectadas permitindo-nos torná-las como dimensões de um 
mesmo e inclusivo fenômeno, situado em diferentes níveis de realização.  
 
 
 

Para Brandão (1990, p. 37), os termos “identidade” e “social” sugerem um 

conceito que “explique, por exemplo, o sentimento pessoal e a consciência da posse 

de um eu [...]”, cuja base considera tanto o homem inserido na sociedade, como a 

dinâmica das relações sociais – privilegiando, assim, não só o indivíduo, mas 

também a coletividade. Ao se tomar o homem como um ser social, a identidade 
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passa a ser considerada como uma categoria de análise, ou seja, constitui-se em 

um elemento utilizado como referencial para submeter um objeto a uma análise 

(LAURENTTI; BARROS, 2000). Em outras palavras, não se tem a identidade como 

inata, mas, sim, derivada do ambiente social que fornece as condições para os mais 

variados modos e alternativas de identidade. Nesse sentido, Marx (1978b, p. 103) 

comenta que é importante compreender os “indivíduos produzindo em sociedade, 

portanto a produção dos indivíduos determinada socialmente é por certo o ponto de 

partida”. 

É importante não limitar o termo de identidade ao de autoconsciência ou auto-

imagem, visto que a identidade é o ponto de referência a partir do qual surge o 

conceito de si e a imagem de si (JACQUES, 1998). A autora considera mais sensato 

dizer que a identidade vai-se construindo, do que utilizar a noção estanque de que é 

construída. 

De acordo com Abrams (1982, p. 228), a “[...] sociedade deve ser entendida 

como processo construído historicamente por indivíduos que são construídos 

historicamente pela sociedade.” O autor reafirma a idéia de que indivíduo e 

sociedade são, na verdade, aspectos de uma mesma realidade humana e não 

podem ser tomados separadamente. 

 

 

2.1.1 A identidade como diferença 

 

 

Como a identidade constrói-se a partir da interação social, é no interior desta 

que ela se torna visível (ABRAMS, 1982). O conceito de identificação, segundo 

Woodward (2005, p. 18), teve sua origem na Psicanálise, que a descreve como “o 

processo pelo qual nos identificamos com os outros, seja pela ausência de uma 

consciência da diferença ou da separação, seja como resultado de supostas 

similaridades”. O autor comenta que a identificação, ou mais precisamente o ato de 

identificar-se, ao menos na visão psicanalítica, é mais do que apenas reconhecer no 

outro uma determinada semelhança, mas um movimento na direção do outro, 

ocorrência de certa transformação. Para Hall (1997), é esse conceito de 

identificação que permite tratar a identidade de forma relacional. 
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A identificação, no entanto, pode surgir do contraste com o diferente, ou pela 

oposição ao adversário, que implica uma relação (HALL, 1997). Em outras palavras, 

parte-se da noção de contraste entre o que é semelhante e o que é diferente, ou 

seja, pela idéia de alteridade em que se observa o “eu” e o “outro”, cada qual com 

semelhanças consigo mesmo ou com aqueles que o cercam, e diferenças com os 

que lhes são externos e contrastantes (NÓBREGA, 2000). No entanto, não se trata 

de reduzir a identidade à alteridade, pois, como comenta Cabral (2003), toda 

identidade, uma vez constituída, é sempre só ela. A relação é assimétrica: pois uma 

vez formado pelo outro, o eu torna-se inevitavelmente independente. 

Woodward (2005) comenta que a construção da identidade se dá em relação 

ao outro, em relação àquilo que ela não é – o que Hall (1997) chamou de oposições 

binárias. Para Woodward (2005), essa concepção de diferença é importante para se 

compreender o processo cultural em que as identidades são construídas. Quando se 

definem as pessoas como “outros”, constrói-se uma diferença que reafirma a 

diversidade de uma identidade – ela é outra em relação àquela tomada em 

comparação. Esta concepção está ligada à teoria do “eu”, abordada por Cabral 

(2003) como sendo a forma como a memória cria um sentimento de unicidade e 

durabilidade que, dialogando com as objetivações que constituem a identidade 

pessoal, permite à pessoa construir um nexo de interesses e reações que reforçam 

ou adaptam a identidade pessoal. O autor explica que essa identificação evidencia 

os processos de co-relacionamento constantes, e uma vez que estejam guardados 

na memória, criam uma complexa rede de comparações que situa a pessoa como 

“diferente” socialmente. 

Essas comparações, completa Woodward (2005), têm servido de crítica a 

alguns pesquisadores que consideram que a visão de identidade como diferença 

gera uma comparação, possivelmente com um dos elementos dessa dicotomia não 

sendo valorizado, ou seja, considerado mais fraco que os outros. Em outras 

palavras, as críticas são no sentido de que a comparação estabelece negativamente 

uma identidade e, conseqüentemente, uma relação de poder. 

A esse respeito Silva (2005) comenta que a diferença é um produto derivado 

da identidade e dessa forma tem de ser ativamente produzida no mundo cultural e 

social. O autor observa que a afirmação da identidade envolve uma disputa mais 

ampla por outros recursos da sociedade. 
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A identidade nesse contexto está relacionada diretamente às relações de 

poder, distinguindo o que fica dentro e o que fica fora – é onde se reafirma a 

demarcação de fronteiras (SILVA, 2005). De certa forma, dividir o mundo entre “nós” 

e “eles” significa que as classificações são sempre feitas a partir do ponto de vista 

da identidade, gerando uma hierarquização (SILVA, 2005). No entanto, segundo 

Woodward (2005), os ambientes sociais em que a identidade é construída são todos 

estruturados pelas relações de poder, e é a partir dessas relações que os indivíduos 

assumem diferentes posições e identidades. 

Habermas (1988) explica que, quando uma pessoa se define como diferente, 

ou quando reafirma sua identidade, significa que há uma autoidentificação 

predicativa, que de certa forma gera condições para que essa pessoa possa ser 

identificada genericamente pelas demais. Em outras palavras, a identidade, por mais 

mutável e inconstante que seja, é sempre uma relação dialética e não absoluta entre 

indivíduo e sociedade, entre suas identificações e as identidades reconhecidas pelos 

outros, entre distinção e semelhança. Essa posição de contingência é corroborada 

por Woodward (2005), ao citar Derrida (1976) e comentar que, para este autor, a 

diferença é um processo de diferimento ou adiamento, pois nenhum ponto é 

determinado. Ela é na realidade fluida e insegura, sem nenhum ponto de 

fechamento, visto que a identidade é mutável. 

Habermas (1988) refere-se à identidade do “eu” como sendo capaz de 

construir novas identidades a partir de identidades fragmentadas ou superadas. Elas 

tornam-se de tal maneira integradas, que o indivíduo é capaz de criar uma biografia 

própria que assume como sua, reafirmando sua diferença em relação às demais 

pessoas. Woodward (2005) observa que a percepção e compreensão do certo e do 

errado, produzidas pelo indivíduo, são construídas por meio de sistemas simbólicos. 

Os sistemas classificatórios produzem-se sempre em torno das diferenças e em 

função de como tais diferenças são marcadas. Em resumo, Woodward (2005) 

explica que explorar a diferença de forma estática, e tendo como referência as 

relações de poder, não contribui eficazmente para a compreensão da identidade, 

visto que não nos diz, por exemplo, por que as pessoas investem em determinadas 

posições, nem por que existe esse investimento pessoal na identidade. 

O ponto em comum entre alguns autores, quando tratam da identidade como 

diferença, está na evidência de que a identidade reafirma-se como um atributo 

social, visto que não é possível haver comparação se não na interação social, em 
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relação a outros indivíduos na sociedade (LAURENTI; BARROS, 2000). É do 

contexto histórico e social em que o homem vive que decorrem suas determinações 

e, conseqüentemente, emergem as possibilidades ou impossibilidades, os modos e 

as alternativas da identidade.  

Laurenti e Barros (2000) comentam que o homem é um personagem, 

corroborando, desse modo, a concepção de Ciampa (1984) de que somos 

personagens de uma história que nós mesmos criamos, fazendo-nos autores e 

personagens ao mesmo tempo. Personagem, neste sentido, refere-se à identidade 

empírica, ou seja, social, que é a forma pela qual ela se expressa no mundo 

(LAURENTI; BARROS, 2000). 

Uma outra variável no conceito da diferença da identidade é a cultura. Torna-

se problemática a idéia de diversidade no chamado “multiculturalismo” (SILVA, 

2005), que valoriza e respeita especificamente a diferença entre os indivíduos e 

sociedades. Este conceito valoriza a diferença, reafirmando aquilo que a pessoa é, 

ou seja, concebe a identidade de forma positiva (SILVA, 2005). Silva (2005) comenta 

que tal como a identidade, a diferença simplesmente existe e que ambas estão em 

uma relação de estreita dependência.  

Na perspectiva cultural, a identidade é concebida na interação social, o que 

significa que ela é relativa, pois nela as pessoas podem reconhecer as outras 

existindo na sociedade, de forma pessoal ou coletiva, tornando-se concreta a 

interação (CABRAL, 2003). Cabral (2003) completa que a identidade social é um 

fenômeno cognitivo inserido em um contexto social, e participa, ao mesmo tempo, 

da formação desse contexto, na medida em que são as identidades que permitem o 

reconhecimento social através do tempo e, por sua vez, a ação social. Para este 

autor, torna-se importante, neste ponto, evitar formulações e interpretações 

empíricas de fenômenos que evidenciam a lógica identitária. 

Nesse contexto, por exemplo, seria inapropriada a concepção de Souza-Lobo 

(1991, p. 47), que afirma proceder a identidade de uma estrutura básica, sendo já 

pré-definida, sem interferência da interação social. Este autor acredita que a 

identidade depende da pré-existência de um modo de produção de poder, uma vez 

que “sem resistência não há identidade subalterna, há apenas subalternidade”. 

Segundo Cabral (2003), as identidades constroem-se no próprio processo de 

sociabilidade, concebido como um processo de co-constituição entre fenômenos 
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relacionais correlatos e contemporâneos, não havendo precedentes e sim uma 

constituição mútua. Nas palavras de Hall (2005, p. 8): 

O próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 
compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente 
posto à prova. 

 

Bourdieu (2002) afirma que não se trata de um poder imposto, e sim de um 

poder simbólico, um poder capaz de estabelecer a validade de definições 

particulares. Sendo os níveis de identidade pessoal construtos sociais, estão sujeitos 

à dominação simbólica, e sendo os indivíduos agentes da criação cultural, não há 

como se assegurar uma legitimação identitária de forma estruturada (BOURDIEU, 

2002). 

Cabral (2003) aborda esta questão e explica que, na medida em que nos 

permitimos passar para além da percepção imediata, para outros significados que 

não estavam presentes no campo limitado da percepção, podemos abrir caminho 

para uma visão mais contemporânea e enriquecedora da identidade. Isso significa 

que a diferença não existe de forma imediata, há uma anterioridade de referências 

para que ela ocorra em um determinado momento. O autor complementa que temos 

de conceber a identidade como algo semelhante, associado a uma língua, uma 

cultura, com toda a historicidade cumulativa que carrega.  

 

 

2.1.2 A identidade cultural: identidade nacional e identidade étnica 

 

 

Pode-se entender a cultura como um sistema de significados comunicados 

através de processos de simbolização e que constituem o “princípio organizador da 

experiência mediante a qual organizamos e estruturamos nosso presente, a partir do 

lugar que ocupamos nas redes de relações sociais” (GONZÁLEZ, 1987, p. 8). 

A cultura define os sentidos de inclusão ou exclusão dos indivíduos em 

determinado meio social. Para García (2004), esse sentimento de inclusão ou 

exclusão ocorre quando o indivíduo dialoga com seu entorno, quando confere 

sentido à sua existência e constrói os sentidos e significados de seu mundo, criando 

valores que o identificam como pertencente a determinada sociedade. A construção 



27 

 

 

de sentido, na concepção de García (2004), não pode ser compreendida sem a 

atuação e significação da experiência do homem: a cultura. 

A cultura aparece como um espaço simbólico em constante transformação e 

movimento – onde se colocam em evidência os sentidos da diferença, da 

diversidade, das similaridades, das desigualdades. Desse modo, é por meio desse 

espaço que se originam e se formam as identidades (GONZÁLES, 2003). Como 

afirma García (2004), cultura e identidade são conceitos extremamente vinculados. 

Aguirre (1997, p. 31) relaciona cultura e identidade defendendo a primeira como “[...] 

um sistema cultural de referência, a partir do qual uma comunidade define sua 

identidade grupal”. Para o autor, a cultura é o princípio constitutivo da identidade. 

Dito de outra forma, a relação entre identidade e cultura sustenta-se no fato de esta 

última dispor aos indivíduos e aos grupos os sistemas referenciais construtores da 

primeira.  

Apesar da relação que existe entre ambos os conceitos, Barth (1976, p. 80) 

afirma que “[...] a identidade se relaciona somente com alguns dos elementos da 

cultura, de maneira que se sustenta em símbolos do povo que compartilha essa 

identidade, e não necessariamente com toda a sua cultura”. Para o autor, a 

identidade existe por identificação com um sistema de valores e crenças 

determinados, que se tornam incertos em uma cultura, porém, que não devem, 

necessariamente, ser compartilhados por todos os seus membros. Esta concepção 

sugere que se pode definir a identidade como uma construção simbólica de 

identificação-diferenciação produzida em relação a um marco de referência 

determinado: o território, o gênero, a idade, a classe, entre outros.  

A respeito de identidade cultural, Bourdieu (1980) comenta que existe o que 

ele chama de “habitus”. Este constitui o elo explicativo da sociologia prática, que, por 

sua vez, forma uma instância neutralizadora do potencial de criatividade prática dos 

atores sociais. As práticas culturais são geradoras de identidade, elas produzem 

indivíduos concretos, cujas práticas são geradas por esta mesma identidade, pelo 

“habitus” incorporado. O autor explica que o mundo social constrói-se a partir da 

cultura que existia no passado, que emerge em forma de “habitus”. Deste modo, as 

formas sociais do passado são reproduzidas, apropriadas, transformadas nas 

práticas e nas interações da vida cotidiana dos indivíduos. 

Cuche (1999) completa a afirmação de Bourdieu (1980), comentando que a 

cultura pode existir sem consciência de identidade, mas as estratégias de 
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identidade, mesmo que manipulem ou até modifiquem uma cultura, quase nada 

terão em comum com o que ela era antes. O autor acrescenta que a cultura 

depende quase que totalmente dos processos inconscientes, ao passo que a 

identidade remete a uma norma de vinculação, em grande parte, consciente. 

Para Hall (2005), o fato é que a identidade cultural vem se transformando ao 

longo do processo civilizatório. Isto que vem ocorrendo desde o sujeito do 

Iluminismo – entendido como totalmente unificado já do seu nascimento, dotado de 

capacidades de razão, consciência e ação –, até a idéia recente do “sujeito 

sociológico”, que se forma nas relações com outras pessoas que medeiam seus 

valores, sentidos e símbolos expressos numa cultura (HALL, 2005). De certa forma, 

o sujeito projeta a si próprio nessas identidades culturais, na medida em que 

internaliza tais significados e valores, alinhando seus sentimentos subjetivos com os 

lugares objetivos que ocupam no seu mundo social e cultural. Isto significa que é o 

mundo exterior que muda, que se transforma e fragmenta o indivíduo, fazendo com 

que assuma várias identidades (HALL, 2005). 

Desse modo, o sujeito é definido historicamente e não mais biologicamente. 

De acordo com isso, ele assume identidades variadas em diferentes momentos, as 

quais são afetadas principalmente pelos processos de socialização. Hall (2005) 

ressalta também que as identidades são contraditórias e que as pessoas participam 

de várias simultaneamente, em combinações às vezes conflitantes, como, por 

exemplo, ser mulher, pobre, homossexual e negra ao mesmo tempo. Nesse sentido, 

a identidade pode mudar em virtude da forma com que o indivíduo é representado. 

Sua identificação nem sempre é automática, ela precisa ser desenvolvida. 

Para Laurenti e Barros (2000), é a partir desta interação que a identidade é 

constituída como algo concreto e particular, quando o indivíduo busca o 

reconhecimento de si mesmo nos outros, aqueles que considera iguais a ele e com 

quem interage para a constituição de um “nós”. A identidade, a partir deste enfoque, 

remete à busca de referência de si mesmo em seu entorno, sendo um processo 

socialmente construído (GARRIDO, 2004). 

Garrido (2004) comenta que, além da interação e identificação do indivíduo 

com seu entorno, este ainda busca o reconhecimento de si em um coletivo maior, 

em um grupo social que defina a si e ao seu grupo em função das experiências 

compartilhadas no passado. Neste, caso, tem-se as experiências concretas, vividas, 

e aquelas que Benedict (2005) chamou de imaginadas, recebidas como herança 
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histórica. Segundo Garrido (2004), as experiências concretas são aquelas de ordem 

natural, já vividas pelo próprio indivíduo ou em curso, que remetem a uma 

consciência de sentido comum, visto que se refere a um mundo que é comum a todo 

um grupo social. 

Já as experiências imaginadas sustentam-se em bases simbólicas reflexivas 

de um conjunto de normas sociais comuns dentro do grupo – que os levam às 

origens, à experiência comum relatada, e não pode ser modificada (GARRIDO, 

2004). Daí o indivíduo permanecer vinculado a um passado que lhe foi imposto, que 

o torna plural participante de um coletivo maior, um coletivo imaginado (BENEDICT, 

2005). 

Para Brown (1972) a construção da idéia de nação é um exemplo desta 

pertença imaginada. Segundo o autor, a nação é uma idéia de simetria simbólica 

entre co-nacionais, pois todos compartilham de um mesmo “nós”. A nação, em 

termos gerais, articula um “nós coletivo”, e este constitui uma relação de identidade 

por se tornar regra de semelhança, e também um critério para demarcar a diferença 

com os “outros”. Quando a idéia de nação é constituída a partir de um “nós coletivo” 

em relação a um “outro coletivo”, passa a ser uma fonte assimétrica simbólica, na 

qual uns (nacionais) constroem sua identidade em oposição a outros (estrangeiros) 

(BROWN, 1972). Como comenta Smith (1991, p. 28): 

Uma nação pode assim ser definida como uma determinada população 
humana, que partilha um território histórico, mitos e memórias comuns, 
uma cultura pública de massas, uma economia comum e direitos e 
deveres comuns a todos os membros. 
 

A idéia de nação cria, por meio de mitos e memórias comuns, a identidade 

nacional, ou seja, uma identidade coletiva, mediada por símbolos; o que permite a 

reprodução de uma sociedade, mesmo que imaginada, e a transmissão de 

determinadas imagens de mundos, construídos a partir de eventos históricos 

importantes para o grupo (SMITH, 1991). Essa transmissão de imagens passa a ser 

uma representação social que, segundo Moscovici (2005), permite conceituar o real 

a partir do conhecimento prévio – é um trabalho interpretativo de um conhecimento 

configurado por interpretações construídas coletivamente. Para o autor, a própria 

sociedade gera os instrumentos sociais que possibilitam aos indivíduos pensarem 

sobre seu passado. 
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As representações sociais facilitam as interações com o coletivo e se 

transformam em um dos meios para a interpretação e construção da realidade 

(SMITH, 1991). Segundo Moscovici (2005), as representações sociais sempre fazem 

referência a um objeto, sendo uma forma de conhecimento prático que leva os 

indivíduos a perguntarem sobre os marcos sociais de sua origem e sobre sua função 

social no processo de interação com os outros. 

A partir de considerações de diversos autores, Smith (1991) conclui que a 

construção da nação é de fato a construção de um ”objeto” que chegou à sua etapa 

de naturalização. Este é o momento em que a representação social transforma-se 

em representação conceitual e os conceitos, em categorias sociais que expressam a 

“realidade” (MOSCOVICI, 2005). Para Smith (1991), a idéia de nação como 

identidade coletiva tem muita relevância no processo de objetivação e na distinção 

da vida social: trata-se da distinção entre o “eu” e o “outro” em seu sentido mais 

forte, que conduz a uma forma plural desta relação: “nós e eles”. O autor completa 

que a nacionalidade permite a um grupo demarcar claramente estes conceitos e 

objetivá-los, tornando-os em “nacionais” e “estrangeiros”. 

Para Weber (1999), um outro aspecto da construção social da nação para o 

indivíduo seria a forma pretensiosa de dizer que toda comunidade deriva de uma 

única “comunidade de origem”: de uma atribuição de certas semelhanças, da 

reclamação de certas similaridades antropológicas. Como comenta Benedict (2005), 

a nação é uma comunidade política imaginada e limitada. Ela é imaginada porque os 

indivíduos desconhecem a maior parte da população (e, seguramente, jamais 

chegariam a conhecê-la) em que estão identificados os membros de sua nação. 

Embora não os conheça em sua totalidade, cada indivíduo guarda na mente a 

imagem desta mesma comunidade. E o dado de limitação está no fato de que todas 

englobam experiências finitas em um território também delimitado (BENEDICT, 

2005). Em outras palavras, significa dizer que mesmo que muitas das nações se 

imaginem com fronteiras elásticas, nenhuma delas se supõe com as dimensões da 

humanidade. Smith (1991, p. 23) a este respeito completa,  

[...] as nações devem possuir territórios compactos e bem definidos. Povo 
e território devem pertencer um ao outro [...] Mas a terra em questão não 
pode estar em qualquer lado; não é uma extensão de uma terra qualquer. 
É, e deve ser, a terra «histórica», a «terra natal», o «berço» do nosso 
povo [...] Uma «terra histórica» é aquela em que terra e povo exerceram 
uma influência mútua e benéfica sobre várias gerações. A terra natal 
torna-se um depósito de memórias e associações históricas, o local onde 
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viveram, trabalharam, oraram e lutaram os «nossos» sábios, santos e 
heróis. 
 
 

A construção social da nação é um tema que tem aspectos unitários, não só 

conceituais, mas também históricos, pois apresenta um esquema de momentos 

determinantes, de condições de apego ao país de origem e às crises, que permitem 

sua constituição e identificação (GARRIDO, 2004). A nação é considerada uma 

criação particular da tradição de uma comunidade de origem (BENEDICT, 2005).  

Para Pascual (1995) o sentimento de pertença a uma nação é nato, não há 

possibilidade de opção. O nacionalismo, segundo a autora, seria o sentimento que 

emana de tal pertença, sua expressão e articulação, e em alguns casos, sua 

ideologia. Pascual (1995) aponta um problema que dificultaria a expressão das 

identidades nacionais: a multiplicidade dos grupos humanos aos quais os sujeitos 

podem pertencer e que têm sido relevantes em diferentes momentos da história. 

Smith (1991) ressalta a existência de pressupostos que nos permitem catalogar os 

aspectos fundamentais da identidade nacional, são eles: 1) um território histórico ou 

terra de origem; 2) mitos e memórias históricas comuns; 3) uma cultura de massa 

pública comum; 4) direitos e deveres legais comuns a todos os membros; e; 5) uma 

economia comum, uma mobilidade territorial para os membros. 

Estes aspectos da identidade nacional estão vinculados principalmente à 

legitimação de direitos e deveres comuns, de instituições legais que definem o 

caráter e os valores peculiares da nação e refletem os mais antigos costumes e 

práticas de um povo. Neste sentido a identidade nacional é um poderoso meio para 

definir e posicionar pessoas individualmente no mundo, através da memória da 

personalidade coletiva e de sua cultura distinta (SMITH, 1991). 

Smith (1991) explica que identidade nacional é diferente de identidade étnica, 

e que freqüentemente percebe a utilização dos dois termos de forma similar.  O 

argumento de Smith (1991) para esta distinção é que durante alguns anos o 

etnicismo foi tratado como “situacional”. Assim, pertencer a um grupo étnico seria um 

motivo de atitudes, percepções e sentimentos, necessariamente flutuantes e 

mutáveis, variando de forma significativa a situação específica do indivíduo. Dito de 

outra forma, na medida em que o indivíduo muda sua condição situacional, ou de 

região ou país, seus discursos podem variar de acordo com a região ou com o 

período em que esteja vivendo. Os indivíduos costumam utilizar o etnicismo como 
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“instrumento” para interesses individuais ou coletivos, principalmente no intuito de 

mobilizar adeptos para apoiá-los em sua luta pelo poder (SMITH, 1991). 

O autor é adepto da definição de etnicismo que salienta a importância dos 

atributos históricos e simbólico-culturais da identidade étnica. Um grupo étnico é um 

tipo de coletividade cultural que ressalta o papel dos mitos de descendência e de 

memórias históricas, e que é reconhecida por uma ou mais diferenças culturais, 

como a religião, os costumes, a língua ou as instituições. Smith (1991) esclarece 

que a etnicidade apresenta um sentido duplamente histórico, pois as memórias 

históricas essenciais para a sua continuação são resultantes de forças históricas 

específicas, estando o indivíduo sujeito à dissolução e à alteração histórica. 

No sentido de estabelecer diferenças específicas entre os dois conceitos de 

identidade nacional e identidade étnica, Elan (1995), citada por Oliveira (2000, p. 3), 

deixa sua contribuição, 

Nem a identidade étnica nem a nacional podem ser o que eram no antigo país: o 
conceito de ser uruguaio carece de sentido nos Estados Unidos, e no Uruguai se 
assume. E o conceito de identidade étnica carece de sentido no Uruguai, e é vital 
nos Estados Unidos do final do século XX. Tanto a identidade étnica como a 
nacional são construtos com um propósito: no caso da identidade nacional, a 
coesão de um país por meio da narração de sua cultura e de sua história, e no 
caso da identidade étnica, a narração a partir da margem da história e da cultura 
daqueles que precisamente são excluídos da narrativa da primeira. 

 

Smith (1991) completa sua argumentação listando seis atributos principais de 

uma comunidade étnica: 1) um nome próprio coletivo; 2) um mito de linguagem 

comum; 3) memórias históricas partilhadas; 4) um ou mais elementos 

diferenciadores de cultura comum; 5) a associação de uma terra natal específica; 6) 

um sentido de solidariedade em setores significativos da população.  

Para Weber (1999, p. 318), grupos étnicos são:  

[...] aqueles grupos que, baseando-se na semelhança do hábito e dos 
costumes ou de ambos, ou em lembranças de colonização e imigração, 
abrigam uma crença subjetiva de uma procedência comum, de tal forma 
que a crença torna-se importante para a ampliação das comunidades. 
 

Lapresta Rey (2004) acredita que a etnicidade está muito arraigada e se 

mantém de maneira bastante constante e imutável ao longo do tempo. Sob este 

enfoque, a etnicidade é um atributo básico do homem e originário da história e da 

experiência, pontos essenciais da visão primordialista da etnicidade. Geertz (1989) é 

um dos autores que se consideram mais tradicionais nesta linha de pensamento. 
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Segundo este autor, a etnicidade tem sua origem em uma série de “adesões 

primordiais” que se correspondem com os laços de parentesco, a língua, os 

costumes, as tradições, a raça, e outros, anteriores ao indivíduo. Geertz (1989) parte 

da consideração de que o homem encontra-se em redes de significação criadas por 

ele mesmo, ou seja, sistemas simbólicos que constituem as culturas e o do 

conhecimento imprescindível, por parte dos integrantes do coletivo, para o 

desenvolvimento de uma vida social ativa. A principal contribuição deste enfoque ao 

estudo da etnicidade e da identidade étnica está no reencontro com o fator étnico 

como elemento de compreensão de alguns movimentos sociais que acontecem no 

processo de modernização (GEERTZ, 1989). É uma abordagem que tem sido 

criticada sob diferentes perspectivas, basicamente por seu substancialismo e pela 

não associação com as relações de poder e com a dimensão política das 

etnicidades (LAPRESTA REY, 2004).  

Weber (1999) é um dos críticos que opta por abandonar o conceito de etnia 

como conceito sociológico válido para o estudo da realidade social, basicamente 

porque o adjetivo étnico implica considerar elementos muito diversos, desde a língua 

até a origem comum, o que dificulta o seu uso empírico. Uma segunda crítica se faz 

por ser difícil explicar as transformações, dissoluções e fusões que acontecem no 

mundo atual entre diferentes instâncias de afiliação étnica (LAPRESTA REY, 2004). 

Além disso, segundo Weber (1999), dentro dos próprios grupos étnicos produzem-se 

lutas para estabelecer a definição efetiva do que se considera a verdadeira “herança 

cultural”. 

Dá-se também outro enfoque à etnicidade, o instrumentalista, cujo principal 

defensor é Frederick Barth (1976). Para este autor, a análise da etnicidade centra-se 

nas percepções e interações de membros de um grupo social, que já não se definem 

por seus atributos culturais, mas pela forma com que o grupo percebe e define seus 

limites e suas fronteiras. Barth (1976) apresenta a etnicidade como um fenômeno de 

organização social e não como diferenciação cultural, como defende Geertz (1989). 

O autor propõe centrar o constitutivo e o diagnóstico da etnicidade na autodescrição 

que os indivíduos fazem do coletivo e naquela outorgada por outros – ou seja, a 

visão individual do coletivo e a dos outros sobre o coletivo –, para que possam 

conceituá-lo e organizá-lo.  A partir deste ponto seria possível explicar, em primeiro 

lugar, a continuidade das coletividades étnicas; em segundo, a heterogeneidade 

cultural que pode aparecer em um coletivo étnico. A expectativa dos indivíduos 
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estará em que se interpretem e julguem suas condutas a partir de parâmetros 

interpretativos imperantes no coletivo (BARTH, 1976). 

Algumas críticas a este enfoque são no sentido de que este processo estaria 

contribuindo para forjar os limites do grupo. No entanto, eles são sociais, dinâmicos 

e se transformam através do contato com outros grupos. Lapresta Rey (2004) 

comenta que a identificação social de um indivíduo como membro de um grupo 

étnico se concretiza em cooperação, em critérios valorativos do coletivo. Para o 

autor, Barth (1976) sugere a construção de uma fronteira-limite étnica, o que supõe 

caracterizar os outros de “estranhos”.  

Essas diferentes perspectivas de análise revelam que a interpretação do 

fenômeno étnico mantém vínculos com o processo histórico e coletivo, o que as 

tornam continuamente sujeitas a reinterpretações e revisões (LAPRESTA REY, 

2004). A etnia, segundo Smith (1991, p. 59), é um grupo humano designado por 

mitos de uma procedência ancestral comum e recordações históricas compartilhadas 

e completa: 

 

[...] as comunidades étnicas não possuem muitos dos atributos da nação. 
Não precisam residir na «sua» terra de origem territorial. A sua cultura 
pode não ser pública nem comum a todos os membros. Não precisam, e 
muitas vezes nem o fazem, de exibir uma divisão comum de trabalho ou 
uma unidade econômica. Nem tão pouco precisam ter códigos legais 
comuns, com direitos e deverem comuns a toda a gente. 
 

O fato é que no mundo contemporâneo as identidades estão se tornando 

desintegradas, sendo difícil para o indivíduo compreender a característica de 

espaço-tempo que acelera os processos globais. Sente-se que o mundo é menor e 

as distâncias mais curtas, que eventos de um determinado lugar têm impacto 

imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância (HALL, 2005). 

Esta aceleração dos processos globais, segundo Hall (2005), dificulta nos dias 

atuais a conceitualização, a caracterização e, principalmente, a fundamentação 

consistente dos estudos sobre identidade nacional e identidade étnica. A 

argumentação de Hall (2005) está fundamentada no fato de que os fluxos culturais 

entre as nações criam possibilidades de identidades partilhadas, formadas dentro e 

fora da nação de origem. É a partir de então que as identidades étnicas surgem, no 

momento em que a descendência é questionada, não como nação de origem, mas 
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como parte da cultura específica dentro de uma nação, quando a referência é a 

região específica da qual se faz parte e com a qual se identifica (HALL, 2005). 

 

 

2.1.3 A identidade organizacional: uma resultante das interações no trabalho  

 

 

As organizações constituem uma realidade complexa, mas absolutamente 

fundamental à análise social da atualidade. A identidade organizacional é, por isso, 

ainda que recente, um tema que vem demonstrando pertinência científica (RUÃO, 

2004). Para Ruão (2001), a habilidade de se comunicar – enquanto capacidade de 

interação que as organizações desenvolvem com o ambiente que as rodeia – é 

muito freqüentemente considerada como ponto de partida para a identidade 

organizacional. O contexto organizacional considera que os membros têm a aptidão 

natural para entender e gerir o sistema de símbolos e padrões de comportamento 

que determinam as atividades empresariais (RUÃO, 2001).  

A temática da identidade organizacional começou a ser aplicada de forma 

sistemática ao domínio organizacional a partir de 1990. E hoje parece existir um 

relativo consenso em considerar que é uma questão essencial à análise das 

organizações (RUÃO, 2001). As pesquisas sobre a identidade organizacional 

emergiram do trabalho desenvolvido por Albert e Whetten (1985), na Universidade 

de Illinois, nos EUA. Os autores consideravam que a identidade organizacional seria 

uma questão auto-reflexiva, que surgiria do interior das instituições, captando o 

essencial de suas características.  

A partir do referido trabalho, muitos foram os autores que se propuseram a 

estudar a aplicação prática do conceito, observando o seu funcionamento nas 

empresas ou produzindo significativas conceitualizações teóricas sobre o seu 

significado, suas conseqüências e limitações (CÉSAR; MACHADO-DA-SILVA, 

2002). Um dos conceitos mais utilizados é o de Pratt e Foreman (2000), que afirmam 

que a identidade organizacional constitui uma forma de as organizações afirmarem a 

sua diferença relativamente às outras, com as quais se relacionam no mercado, 

buscando, assim, a afirmação da sua reputação e a fidelização de empregados e 

consumidores. 

Já para Ruão (2001, p. 3), identidade organizacional é conceituada como: 



36 

 

 

O concentrado de informação que integra os sentidos dominantes, 
duradouros e consensuais, instituídos como narrativas que projetam a 
imagem da organização no sentido que lhe é mais favorável. É sua 
função orientar as realizações simbólicas das empresas, promovendo a 
harmonização de princípios e intenções, junto dos públicos internos ou 
externos. 
 

Iasbeck (1997) comenta que a identidade concebida como o espaço das 

afinidades num território de diferenças desafia as possibilidades administrativas. Ao 

mesmo tempo, evidencia a consciência de fluxos de informação (discurso) aguçada, 

capaz de operar, nos limites do controle e da intuição, o processo da comunicação 

empresarial. A adaptação às adversidades da vida biológica e às dificuldades da 

vida social (em comunidade), para o autor, se dá pelos mecanismos simbólicos 

descobertos e desenvolvidos na cultura. Iasbeck (1997) complementa que o acervo 

dessas criações é transmitido, atualizado e modificado nos diferentes grupamentos 

sociais pelo processo de ensino-aprendizagem, atividade sobremaneira facilitada 

pelo fato de o homem já possuir faculdades cognoscitivas que o predispõem a 

conhecer e reconhecer signos.  

Iasbeck (1997) defende que as peculiaridades que individualizam culturas 

estão presentes não apenas nos diferentes valores (componentes simbólicos) que 

admitem e rejeitam, mas na forma como processam mudanças em seu interior. É a 

estrutura interna, junto com a composição e a coordenação dos signos, que 

determina, em primeiro lugar, o tipo de cultura.  

No caso específico das organizações, estas desenvolvem também 

mecanismos institucionais – reativos e proativos – para absorver, de forma 

controlada, as influências de sua não-cultura. Nos casos em que se torna impossível 

negar ou desconhecer a força das pressões ambientais, os valores estranhos são 

absorvidos de forma criteriosa, por meio de traduções e adequações cuidadosas, 

para não colidirem drasticamente com os valores do núcleo (CÉSAR; MACHADO-

DA-SILVA, 2002). Esta constatação pode ser frequentemente observada no discurso 

dos líderes. 

Ruão (2001) considera que os discursos fazem parte da identidade individual 

– também uma constante nos estudos sobre a identidade organizacional. A autora 

comenta que outros estudiosos como Semprinini (1995), Grant e Oswick (1996) e 

Morgan (1996) começaram a defender, no final do século XX, que as organizações 

contemporâneas deveriam também ser analisadas numa perspectiva metafórica, 



37 

 

 

como estruturas portadoras de sentido, semelhantes aos seres humanos. Disso 

resultou a idéia de que a identidade individual, principalmente a dos líderes, está 

ligada diretamente à identidade organizacional, e levou ao reconhecimento de que 

tal como as pessoas, as instituições teriam, na verdade, não uma identidade própria, 

mas diferentes identidades, que se poderiam transmitir ao público de forma 

inteligente, sem que isso gerasse problemas de incoerência (RUÃO, 2001). 

Para Tajada (1994), o que se exige das organizações é a criação de 

ideogramas de identidade capazes de determinar as vertentes de personalidade, 

perceber se algum dos traços entra em conflito com outro, e estabelecer planos 

coesos de transmissão da mesma. Sobre a importância da personalidade no 

processo de identificação, Iasbeck (1997) explica que, considerada como estrutura 

que integra os modos de ser e de agir de um indivíduo, a personalidade não se 

mistura com os traços de identidade, mais visíveis, localizáveis e superficiais, mas 

tende a ser confundida com a própria identidade. Neste sentido, na medida em que 

se está mais associado às tendências, atitudes, valores e sentimentos, o conceito de 

personalidade parece bem mais fiel à sua etimologia, não dependendo tanto do 

reconhecimento do outro para atuar como significação autônoma. 

Acrescente-se, ainda, que a identidade organizacional associa-se a várias 

outras formas de identificação analisadas em conjunto, como anteriormente visto: à 

cultura, à personalidade e à liderança. Para que estas identidades sejam tratadas de 

forma adequada, é necessário ainda abordar as questões adaptativas e de 

afinidade. 

No que se refere à adaptação, Goia (1998), repensando a visão tradicional de 

Albert e Whetten (1985), afirma que a identidade não pode ser tão imutável quanto 

se julgava. Segundo o autor, as organizações, assim como as pessoas, estão em 

constante mutação, sendo a comunicação bastante dinâmica e fluida, 

proporcionando freqüentes alterações exigidas pela evolução dos mercados. A 

evolução dos mercados gera instabilidade nas organizações, de caráter adaptativo, 

não negativo, mas útil à exigente adaptação das empresas às mudanças ambientais 

(GOIA, 1998). 

Acerca da questão da afinidade, Wilden (1979) a considera uma característica 

comum à vida cotidiana. Para o autor, reconhecer-se no ambiente de trabalho e no 

ambiente social, apesar de muitas vezes não ser percebido naturalmente, estimula 

os processos de colaboração e adaptação identitárias. A procura pelo 
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reconhecimento, pela aceitação e, portanto, pelas afinidades, compatibilidades e 

igualdades é que move o homem à procura do outro, de seu espaço social e 

profissional (WILDEN, 1979). 

Iasbeck (1997) ressalta que o estudo da identidade se confunde com o estudo 

das características elementares de qualquer organização e consiste mesmo em 

descrever a organização em seus aspectos essenciais. O estudo da identidade 

organizacional não acrescenta elementos não administráveis, nem por isso torna 

menos complexa a abordagem do assunto. Ao contrario, cria novos enigmas e 

supõe habilidades dissociáveis daquelas exigidas pelo funcionalismo dos sistemas 

produtivos. Nas palavras de Iasbeck (1997, p. 175): 

A identidade explica, mas não pode ser responsabilizada pelo sucesso 
ou pelo fracasso de empreendimentos: é neste sentido que os autores 
afirmam ser ela mais descritiva que prescritiva; não se opõe às 
mudanças porque não tem nenhum poder de eficácia causal sobre as 
ações; não evolui e não pode ser localizada em algum lugar específico 
dentro das organizações, mas fornece sustentação e diretividade para a 
ação e reação da organização em face dos estímulos do meio. 

 

De acordo com Ruão (2001), a identidade organizacional não é um manual de 

normas ou um quadro de princípios éticos de atuação, mas sim a forma de o 

indivíduo e de o social empreenderem uma dialética de relacionamento, em que a 

dominação de públicos internos e externos surge como o caminho à vantagem 

competitiva. A projeção das identidades, ou tentativa de administração, faz-se por 

processos comunicativos, que colocam em relação emissores e receptores da 

mensagem organizacional. Por esse meio, e atendendo aos conteúdos promotores 

do sentido oficial, as organizações determinam os papéis dos atores sociais que 

com ela interagem, e promovem a partilha de objetivos, estratégias e 

responsabilidades (RUÃO, 2001). Dito de outra forma, o planejamento do modelo 

comunicacional adequado a cada empresa exige a definição da identidade 

organizacional, como o ponto de partida do necessário processo de 

institucionalização. 
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2.2 Memória: vozes que denunciam a identidade 

 

 

A narrativa é a exposição escrita ou oral de um fato; é o meio pelo qual nos 

comunicamos, tanto na forma oral quanto na escrita. Narram-se fatos de todo tipo, 

cujos elementos fundamentais são: o tempo, o espaço, as personagens, as causas e 

as conseqüências do fato narrado (ANDRÉ, 2001).  O hábito de narrar é muito 

antigo e esteve presente na história da humanidade em todas as culturas. Por meio 

deles conhecemos as histórias das culturas de outros povos, porque a narrativa 

destes as fazem presentes. 

Bruner (1997) comenta que as ações, na cultura, nos fazem narradores. De 

fato, os indivíduos sentem necessidade de serem compreendidos por aquilo que 

comunicam, e o exercício da narrativa auxilia este processo (HALL, 1997). Ao longo 

da vida, a pessoa processa um conjunto de suas histórias, as quais são 

materializadas, numa única, no momento da narração (ANDRÉ, 2001). Por este 

motivo, toda pessoa é vista como narradora e biógrafa, sempre interpretando e 

reinterpretando suas histórias.  

Hall (1997) comenta que a cultura nos chega pela via da narrativa, pelas 

histórias que nos contaram e que nós recontamos, pela continuidade de nossas 

raízes, pelas tradições, pelo conjunto de práticas, de natureza ritual ou simbólica, as 

quais têm a intenção de inculcar certos valores e normas de comportamentos pela 

repetição, pela continuidade. A narrativa, segundo André (2001), é a comunicação 

do que foi vivido, construído. Em alguns casos, a comunicação dessas vivências ou 

até mesmo o conhecimento de sua ocorrência fazem-se necessários. Para que isto 

seja possível é preciso recorrer à memória.  

A memória, segundo Lins (2001), é o modo pelo qual o indivíduo mobiliza seu 

passado e a ele atribui um sentido. Segundo a concepção do autor, a memória é o 

resultado do trabalho de reapropriação e de negociação que toda pessoa faz em 

relação ao passado fundador de sua identidade. O sentido de continuidade e 

permanência presente em um indivíduo ou em um grupo social ao longo do tempo 

depende do que é lembrado; por sua vez, o que é lembrado depende da identidade 

de quem lembra (SANTOS, 1998). 

Benedict (2005) sustenta que a identidade a partir da memória é considerada 

identidade imaginária visto que parte das narrativas são apropriações de histórias 
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contadas que fazem parte da história cultural do indivíduo. Halbwachs (1990) 

apresenta um argumento no sentido de que a existência de uma memória individual 

e de uma memória coletiva podem ser produtos das interações sociais. O trabalho 

deste autor, apesar de carecer dos rigores da abordagem científica, é de grande 

importância para os estudos sobre a memória coletiva (SANTOS, 1998). 

A memória individual, segundo André (2001), pode ser pensada como 

pertencente à dinâmica continuidade-descontinuidade do desenvolvimento da vida 

das pessoas. Embora ocorram muitas mudanças de desenvolvimento durante a vida 

das pessoas, André (2001) acredita que exista algo no “eu” que permaneça o 

mesmo. A este respeito, Santos (1998) comenta que a partir de 1980 a memória 

deixou de ser considerada como fenômeno individual, passando a ser elemento 

constitutivo do processo de construção de identidades coletivas, por fazer parte do 

processo social e romper com a dualidade entre o indivíduo e a sociedade.  

A argumentação original é de Halbwachs (1990), que explica que os 

indivíduos apresentam diferentes comportamentos, não porque tenham 

personalidades ou naturezas próprias, independentes do social, mas devido às 

experiências diversas por que passaram ao longo de suas vidas – o que 

necessariamente inclui a presença do outro. Scheibe (1985) comenta que a 

memória, por mais individual que pareça, não pode ser desvinculada de fatos, 

histórias e rotinas familiares, para ser compreendida. De acordo com o autor, os 

indivíduos se relacionam com diferentes quadros sociais da memória durante suas 

vidas: a escola, o trabalho, grupos religiosos, espaços de lazer, ou mesmo a 

permanência ao lado de suas famílias. 

Halbwachs (1990), defendendo o conceito de memória coletiva, estabeleceu 

uma teoria sobre memória que foi desenvolvida empírica e teoricamente em obras 

posteriores. A afirmação central do autor sobre a memória é a de que quaisquer que 

sejam as lembranças do passado que possamos ter, por mais que pareçam 

resultados de sentimentos, pensamentos e experiências exclusivamente pessoais, 

elas só podem existir a partir dos quadros sociais da memória. Os indivíduos não 

lembram por si mesmos, sozinhos no mundo. Necessitam da lembrança de outros 

indivíduos para confirmar as suas, que, por sua vez, estão localizadas em algum 

lugar específico no tempo e no espaço. (HALBWACHS, 1990). 

André (2001) argumenta que, quando as pessoas lembram de 

acontecimentos ou fatos de suas vidas e expressam suas lembranças por meio de 
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narrativas, gestos, sinais, códigos, é sinal de que já se apropriaram dos significados 

da cultura coletiva, mesmo que não tenham total consciência disso. A lembrança do 

que aconteceu no passado aparece com imagens diferentes daquelas da 

experiência originária. Por este motivo, a autora recomenda não se limitar a memória 

à simples evocação das imagens pois, na lembrança é que se dará a criação da 

memória. Segundo Bosi (1994, p. 55), “lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado”. 

Bergson (1999) foi um dos autores que trabalharam com a possibilidade de a 

memória associar-se a diferentes formas de percepção do passado: a que 

reconhecia imagens a partir da semelhança entre imagens e aquela que estava 

presente não nas imagens, mas na continuidade de hábitos da vida cotidiana. 

Halbwachs (1990), diferentemente de Bergson (1999), procurou analisar a memória 

em tempo real. Em oposição a Bergson (1999) atribuiu às abordagens históricas 

interpretações arbitrárias do passado, por se basearem em um tempo subjetivo e 

artificial, e propôs o estudo da memória coletiva para dar conta de um tempo real, 

presente em construções coletivas. A partir destas contradições, outros autores 

contemporâneos trabalharam uma distinção similar, uma contraposição entre uma 

memória viva e contínua, construída por indivíduos em interação, e uma história 

artificial, arbitrária e voltada para a tradução do tempo (SCHEIBE, 1985). 

O fato é que aquele que relembra um tombo ocorrido na infância, por 

exemplo, ainda que tenha tido testemunhas, e que pense ser esta uma lembrança 

exclusivamente sua, tem, associados a ela, o lugar presente do momento em que 

ocorre esta lembrança, os antecedentes ao fato, os relatos posteriores, a reação dos 

outros; enfim, uma série de situações, a partir das quais o tombo foi construído e 

reconstruído (ANDRÉ, 2001). Meihy (2005, p. 73) comenta: 

As implicações dos procedimentos de captação da memória dependem 
diretamente do vínculo estabelecido entre o indivíduo e o contexto que 
ele se inscreve. A interação entre meio social e indivíduo é a razão da 
busca de entendimento histórico da vida. 
 

Para André (2001), a memória das pessoas está em constante mudança; 

além do que, memórias, imagens, identidades construídas e reconstruídas são 

sempre incompletas, porque correspondem a uma multiplicidade de experiências 

vividas por indivíduos e grupos sociais que não se encontram parados no tempo, 

mas em contínua transformação. Lins (2001, p. 13) observa que uma das 
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preocupações em utilizar a memória como fonte exclusiva é a possibilidade de 

esquecimento. 

[...] A memória é um processo complexo que articula lembrança e 
esquecimentos, do consciente e do inconsciente, tanto a parte aceita e 
assumida do passado como sua parte negada ou velada. Em outros 
termos, a memória não é todo o passado [...] 

 

A memória, como ato de reconstrução, nunca é idêntica a qualquer imagem 

do passado, mas pode ser estudada como forma de acesso a ele. Bergson (1999) 

argumenta que existe a necessidade de se ampliar o campo documental para que os 

silêncios da história possam ser interpretados através dos documentos orais e do 

imaginário, dos quais o autor acredita que a memória faça parte. A este respeito 

Santos (1998) já recomendava ser necessária a ampliação dos tipos de 

documentos, de recriação de fontes de pesquisa, além da compreensão do sentido 

de fazer história através da memória. 

De acordo com Scheibe (1985), deve-se entender a memória não como pura 

e simples faculdade mental, mas como construção social por meio da seleção de 

experiências de vida que possibilitam uma narrativa de como somos. Para o autor, 

uma vez que temos vários públicos a quem estas narrativas podem servir, temos 

mais de uma história.  No entanto, ao afirmar uma determinada identidade, podemos 

buscar legitimá-la por referência a um suposto autêntico passado, possivelmente um 

passado “glorioso”, mas de qualquer forma um passado que parece “real”, que 

poderia validar a identidade que o indivíduo reivindica (WOODWARD, 2005). 

 

 

2.3 O Ambiente de Experimentação: o processo de socialização e a construção 

da identidade  

 

 

Segundo Berger e Luckmann (2004), a sociedade é uma realidade ao mesmo 

tempo objetiva e subjetiva, e qualquer compreensão teórica adequada, relativa a ela, 

deve abranger ambos estes aspectos. Para os autores, o indivíduo como membro de 

uma sociedade exterioriza, simultaneamente, seu próprio ser no mundo social e 

interioriza este último como realidade objetiva. Participa, assim, da dialética da 

sociedade. 
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No entanto, o indivíduo existe em uma seqüência temporal, e nesse decurso é 

induzido a tomar parte na dialética da sociedade. Os autores sugerem que o ponto 

inicial deste processo está na interiorização, ou seja, em apreender ou interpretar, 

imediatamente, um acontecimento objetivo a que se dota de sentido, como 

manifestação de processos subjetivos de outrem, e que se torna subjetivo para si 

mesmo.  

Esta apreensão não resulta de criações autônomas de significado por 

indivíduos isolados, mas começa com o fato de o indivíduo assumir o mundo em que 

os outros já vivem. Em outras palavras, somente depois de ter realizado certo grau 

de interiorização é que o indivíduo torna-se membro da sociedade. O processo pelo 

qual este movimento se realiza é a socialização, definida como “a ampla e 

consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de 

um setor dela” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 175). 

Esta introdução é necessária para distinguir o que Berger e Luckmann (2004) 

chamaram de socialização primária e socialização secundária. A socialização 

primária é a primeira socialização, aquela que o indivíduo experimenta na infância, e 

em virtude da qual torna-se membro da sociedade. Já a socialização secundária é 

qualquer processo subseqüente ao primeiro, que introduz um indivíduo já 

socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade. Em linhas 

gerais, segundo os autores, a socialização primária produz na criança uma 

abstração progressiva dos papéis e atitudes particulares dos outros para os papéis e 

atitudes em geral, dando significado à realidade na consciência do indivíduo 

(GOFFMANN, 2004).  

A formação dos significados na consciência do indivíduo denota que no 

decorrer de sua convivência com a família ele passa a se identificar não somente 

com os outros concretos, mas com uma generalidade de outros, ou seja, com a 

sociedade (GOFMANN, 2004). É a partir dessa identificação generalizada que a 

identificação do indivíduo consigo mesmo alcança estabilidade e continuidade. No 

entanto, como afirma Berger e Luckmann (2004), a biografia subjetiva não é 

completamente social, ou seja, o indivíduo apreende-se a si próprio como um ser ao 

mesmo tempo interior e exterior à sociedade. Em outras palavras, a relação entre o 

indivíduo e o mundo social objetivo assemelha-se a um ato continuamente oscilante. 

Na socialização primária não há problemas de identificação. A família introduz 

a criança no mundo social e estabelece regras para que possa conviver em uma 
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sociedade que é tomada como certa, pois já existia muito antes do seu nascimento 

(BERGER; LUCKMANN, 2004). Essa socialização ocorre em circunstâncias 

carregadas de emoção, em que a criança se identifica com os outros significativos 

como pais e parentes próximos, absorvendo seus papéis e atitudes, tomando-os 

como seus. Berger e Luckmann (2004) comentam que é partir dessa identificação 

com os outros significativos que a criança torna-se capaz de identificar a si mesma, 

de adquirir uma base em sua experiência como criança. Da mesma forma, após a 

interação com a mãe, outros personagens vão aparecendo na vida da criança, 

sendo incorporados no seu “eu”, fornecendo a base de identificações variadas, que 

podem se prolongar até a idade adulta. 

Em síntese, a sociedade apresenta ao candidato à socialização um conjunto 

antecipadamente definido de outros significativos, que ele tem de aceitar como tais, 

sem possibilidade de opção. Assim, como a criança não tem escolha ao selecionar 

seus significativos, identifica-se automaticamente com eles (BERGER; LUCKMANN, 

2004). No decorrer de seu desenvolvimento e de sua interação com a sociedade, o 

indivíduo é moldado pela atividade cultural de outros com quem se relaciona 

(BONIN, 1998).  

A partir daí a criança começa um processo de abstração progressiva de 

papéis que parte de um comportamento aceito por outros significativos para 

comportamentos e papéis em geral aceitos pela sociedade e suas instituições 

(GOFFMAN, 2004).  É onde termina a socialização primária, como citam Berger e 

Luckmann (2004, p. 184): 

A socialização primária termina quando o conceito do outro generalizado 
(e tudo quanto o acompanha) foi estabelecido na consciência do 
indivíduo. Neste momento é um membro efetivo da sociedade e possui 
subjetivamente uma personalidade e um mundo. Mas esta interiorização 
da sociedade, da identidade e da realidade não se faz de uma vez para 
sempre. 

Partindo desse pressuposto, já na socialização secundária, o indivíduo 

buscará por condutas tidas como certas e socialmente aceitas e estabelecerá 

relações cooperativas com outros indivíduos ou grupos semelhantes. É a partir da 

existência de papéis e identidades sociais que podemos assumir que vivemos em 

uma realidade socialmente construída (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

Nesta fase, os outros significativos se ampliam, podendo ser representados 

por outros indivíduos, grupos, organizações e instituições. Para Berger e Luckmann 
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(2004), o processo de socialização secundária tem sua origem na complexidade da 

divisão social do trabalho. Segundo Habermas (1990), um ponto importante neste 

estágio é a identidade coletiva: ela dá sentido de continuidade aos indivíduos, por 

adotarem papéis, normas e valores válidos para todos os componentes do grupo, o 

que reafirma constantemente a realidade objetiva e subjetiva, ou nas palavras de 

Berger e Luckmann (2004, p. 185): “é a aquisição do conhecimento de funções 

específicas, funções direta ou indiretamente com raízes na divisão do trabalho”. 

A questão dos papéis sociais é importante, pois, segundo Heller (1992), 

permite a inserção automática do homem na realidade. Por outro lado podem 

padronizar o modo de vivência do sujeito, impedindo-o de criar a sua própria 

personagem, ou modificá-la na vivência do papel. Para Goffman (2004), o fato é que 

durante a socialização secundária o indivíduo pode vivenciar vários papéis, o que o 

faz estabelecer as semelhanças e diferenças que existem entre eles. Para o autor, 

estas diferentes percepções permitem ao indivíduo assumir os papéis com maior 

autonomia em relação aos modelos oferecidos, assim como estabelecer 

representações genéricas dos papéis e de si próprio. Este é o processo de 

individualização, de metamorfose, que leva à constituição da chamada identidade do 

“eu” (GOFFMAN, 2004). 

Diante da abordagem das socializações primária e secundária, pode-se inferir 

que a construção da identidade atravessa o componente cultural, deslocando-se até 

o componente individual (BONIN, 1998). Com isso, quer-se representar o fato de 

que todo indivíduo nasce de uma família portadora de uma determinada cultura, ou 

seja, usos, costumes, hábitos e tradições transmitidos ao indivíduo pela socialização 

primária (BONIN, 1998). Ele irá percorrer o caminho no mesmo sentido, até 

encontrar outros indivíduos e formar grupos sociais (BERGER; LUCKMANN, 2004).  

A cultura, por sua vez, é algo partilhado entre iguais, entre um grupo com certa 

homogeneidade, o que permite criar padrões de conduta e modos de interpretação 

de sua realidade, ou seja: significados para a realidade objetiva (GEERTZ, 1989). 

Hall (1997) sugere, então, que, para examinar os sistemas de representação 

identitária, é necessário analisar a relação entre cultura e significado. Segundo o 

autor, só é possível compreender os significados envolvidos nessa relação se 

tivermos alguma idéia sobre quais posições de sujeito eles produzem e como nós, 

como sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior. Isto significa que a 

representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 
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dos quais os significados são produzidos, posicionando-os como sujeito (HALL, 

1997). Dito de outra forma, é por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. 

No âmbito cultural, a identidade também é desenvolvida pelo processo 

classificatório, pela definição do que está incluso e do que não está, onde se 

constituem as práticas sociais culturalmente aceitas ou não (WOODWARD, 2005). 

Segundo Bonin (1998), no processo de socialização primária o indivíduo é moldado 

pela atividade cultural de outros com quem ele se relaciona. O autor afirma que o 

fato de o indivíduo, ao nascer, encontrar um sistema social criado através de 

gerações, por si só, significa um sistema culturalmente formado. Cultura, nesse 

contexto, é definida pelo autor como um conjunto de hábitos, instrumentos, objetos 

de arte, tipos de relações interpessoais, regras sociais e instituições em um dado 

grupo. Nesse sentido a tradição cultural faz-se através de ações e interpretações 

nas práticas cotidianas transmitidas através da história de um grupo. 

A importância da cultura para a identidade está no fato de que viver em grupo 

já é uma tarefa difícil; porém, mais problemático é tentar conviver com grupos que 

têm diferentes regras de relações e de poderes, ou seja, diferentes culturas (BONIN, 

1998). Bourdieu (2002) e Habermas (1988), nesse sentido, sugerem que grupos 

individuais apresentam resistência a práticas e valores culturais contrárias às suas 

identidades grupais e pessoais, o que muitas vezes dificulta o processo de 

convivência social e de desenvolvimento da socialização secundária.  
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2.4 A convivência multicultural: a construção da identidade no contexto da 

imigração 

 
Estranhos – não são os prussianos na Prússia, mas sim os prussianos na 
Bavária [...] estranhos não são os turcos na Turquia, mas sim os turcos 
em Berlin-Kreuzberg. Estranhos são os turcos alemães, filhos de turcos, 
nascidos e crescidos na Alemanha, onde também foram à escola [...] 
mas que viajam com um passaporte turco e se sentem como turistas em 
sua ‘pátria’ (terra natal) na Turquia.  
 
                                                                                                  Ulrich Beck 

 

 

Durante muito tempo a palavra imigrante esteve relacionada à formação da 

população brasileira. O período entre 1890-1930 foi caracterizado como o de maior 

ocorrência de imigração no Brasil, com os imigrantes instalando-se principalmente 

em áreas agrícolas e em regiões de expansão cafeeira (CLEVELÁRIO Jr., 1997). 

Os estudos sobre imigração, relacionados à História e à Geografia, de forma 

geral, consideram como imigrantes “todos os estrangeiros que vieram viver no Brasil 

espontaneamente após a independência (1822)” (CLEVELÁRIO Jr., 1997, p. 54). 

Tendo como referência o conceito de imigrante deste autor, não são considerados 

tais os escravos, por serem “imigrantes forçados”, nem os colonizadores 

portugueses, que chegaram ao Brasil antes da independência. Estes dois grupos 

constituem a base étnica e cultural da população brasileira, formada antes da 

chegada de imigrantes (CLEVELÁRIO Jr., 1997).  

Os resultados de investigações acerca da imigração no período de 1890-1930 

demonstram que este fenômeno influenciou fortemente a formação da população do 

Brasil. No entanto, pela ausência de dados específicos, muitos estudos tiveram que 

se basear principalmente em suposições, muitas vezes pouco realistas, devido às 

falhas nas séries históricas evidenciadas por diferenças entre dados (CLEVELÁRIO 

Jr., 1997; MORTARA, 1951; NEIVA, 1945). 

Recentemente, as imigrações assumiram uma nova perspectiva, relacionada 

à abertura de mercados, refletindo um novo quadro de relações entre os países. 

Esse período inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos blocos 

econômicos se formaram (SALES, 1992). A realidade das imigrações internacionais, 

após a Segunda Guerra Mundial, apenas muito recentemente voltou a ser 

explorada. Este interesse está focado na crescente exportação de trabalhadores 
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para outros países e no impacto da recessão econômica que marcou toda a década 

passada (SALES, 1992). 

As pesquisas que se sucederam a partir deste novo cenário estavam 

demasiadamente centradas em aspectos organizacionais e no desenvolvimento de 

habilidades para a convivência multicultural, em decorrência de um novo ator: o 

expatriado (FREITAS, 2000). Os resultados dos estudos de Freitas (2000), Bueno; 

Domingues e Del Corso (2004) e Homem e Tolfo (2004) refletem experiências 

interculturais e o processo de integração de culturas através do convívio de pessoas 

de diversas nacionalidades, no caso específico do expatriado, dentro de um mesmo 

ambiente organizacional. 

As conclusões dos autores revelam um potencial exploratório único, 

presenciado por expatriados, sendo estas pessoas singulares nesse contexto, com 

capacidade para transformar o mundo que as rodeia em um processo de trocas 

interculturais (GONÇALVES; MIURA, 2004). Dessa forma, as descobertas acerca da 

cultura e convivência social dos expatriados podem contribuir para uma análise mais 

profunda das relações entre pessoas de países distintos, mais precisamente sobre 

os imigrantes (HOMEM; TOLFO, 2004).  

No caso dos imigrantes, parece natural que problemas de adaptação e 

socialização venham a ocorrer com mais intensidade, pois, a decisão de viver 

definitivamente em outro país envolve elementos culturais, sociais, familiares e 

organizacionais do país de origem – muitas vezes revistos em função da cultura da 

sociedade de acolhimento (MARTES, 2003). O imigrante é considerado como a 

pessoa que se estabelece espontaneamente em um país que não é o seu 

(HOLANDA, 1985). Notadamente, a imigração a que se reporta é distinta daquela 

característica do processo de colonização que contribuiu para a formação da 

população brasileira. Parte-se, no caso do imigrante, de um enfoque recente, 

característico dos anos 80, período de intensificação do processo de abertura de 

mercados (PATARRA, 2005).  

Segundo pesquisas sobre brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, os 

principais motivos que os levam a se instalar definitivamente em outro país são o 

baixo salário e o alto desemprego no país de origem (SOARES, 2003). O mesmo 

motivo foi encontrado em pesquisas sobre imigrantes que se instalam no Brasil. Na 

maioria das vezes recorreram ao procedimento de primeiro se instalar com visto de 

turista, em virtude das dificuldades para obter a documentação legalizada. 
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Posteriormente adquiriram a residência por estarem inseridos no mercado de 

trabalho e constituírem família no país de acolhimento (CARNEIRO, 2004).   

Para Sales (1992), a integração do imigrante no mercado de trabalho dos 

países de destino é um dos aspectos de maior ênfase na literatura recorrente sobre 

migrações internacionais. Segundo a autora, a grande dificuldade encontrada pelos 

imigrantes nos países de acolhimento é a ausência de uma política explícita dirigida 

para ele. 

Mais recentemente, os estudos sobre imigração têm analisado as 

experiências culturais e identitárias dos indivíduos imigrantes. Os resultados 

mostram que a convivência transnacional faz com que eles reorganizem valores e 

práticas tradicionais do país de origem, em função de sua socialização no país de 

acolhimento (SOARES, 2003; MARTES, 2003). Alguns cientistas sociais 

reconhecem que, relativamente, poucos imigrantes internacionais renunciam 

inteiramente à cultura e à sociedade de suas nações de origem e, desse modo, 

formam identidades que incluem normas da sociedade de origem e também do 

ambiente de acolhimento (SOARES, 2003).  

À medida que esse processo de identificação pessoal ou grupal chega a estar 

mais condicionado pela sociedade de escolha do que pela fonte originária dessas 

mesmas identidades, estas passam a se tornar identidades sociais (ORTIZ, 1985) 

Segundo Berger e Luckmann (2004), o processo de identificação social é 

importante, porque reflete como as identidades se formam e como são assumidas 

por indivíduos e grupos em diferentes situações concretas.  

Glick-Schiler; Basch e Blanck (1993), citadas por Fleischer (2001), comentam 

que o importante a ressaltar em relação à formação de identidades é como os 

indivíduos (re)criam a nacionalidade, tendo esta uma essência multifacetada. E, no 

caso específico dos imigrantes, se a diversidade cultural percebida por eles entre o 

país de origem e o país de acolhimento for desenvolvida de forma adequada, pode-

se produzir uma combinação de culturas que lhes permita transitarem com facilidade 

e eficiência entre os dois países. As autoras, em suas pesquisas com imigrantes 

transnacionais, descobriram que as experiências de vida de seus entrevistados não 

estavam nitidamente segmentadas na sociedade anfitriã e na original, o que tornava 

difícil identificar a qual sociedade pertenciam. As autoras destacaram ainda que os 

valores do país de origem e do país de destino se excluem ou se substituem, pois 

passam a ser parte de uma única experiência social, com identidade própria. 
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Torresan (2004) acredita que essa transformação identitária, no caso dos 

imigrantes, deve-se aos símbolos que eles utilizam para construí-la. Segundo a 

autora, eles pinçam o que mais gostam da sua identidade e o que é positivamente 

valorizado no exterior. Por esse motivo, é importante que os estudos sobre a 

imigração apontem o que os imigrantes apreciam e o que descartam na sociedade 

receptora. 

Segundo Fleischer (2001), o mais importante nessa relação transnacional é 

definir onde começa e onde termina a importância, para estes imigrantes, do seu 

país de origem. As experiências de imigrantes brasileiros nos EUA, por exemplo, 

evidenciam que possuem vínculos que continuam a ser mantidos com a terra natal. 

Por esse motivo, relutam em investir na construção da comunidade brasileira nos 

EUA, o que significaria admitir sua permanência naquele país (MARGOLIS, 2003). 

Notadamente, para Martes (2003), o processo de identificação nacional 

sugere uma irreal uniformidade de comportamentos inerentes ao país de origem. 

Assim, como comenta Jesus (2003, p. 111), “o que se pode perceber é que, uma 

vez que as pessoas são deslocadas de seu ambiente familiar, elas tendem a ter 

momentos de sentimentos confusos e interpretações sobre seu próprio povo e 

realidade.” 

Essa transformação de identidade está ligada à experiência do dirigente 

imigrante, que na transição do país de origem para o país de acolhimento passa a 

questionar sua identidade em virtude da convivência cultural no país de destino 

(CARNEIRO, 2004). Segundo este autor, os estudos com esse novo personagem – 

o dirigente imigrante – demonstram que as mudanças recentes na economia, 

conseqüentes da internacionalização e globalização, têm gerado importantes 

oportunidades para o desenvolvimento empresarial desses sujeitos nas sociedades 

contemporâneas. 

Por ser um processo em construção, não se deve analisar a identidade destes 

atores de forma estanque; sendo necessária uma revisão bibliográfica, de forma a 

contribuir para a análise nas suas mais variadas formas. Nesta revisão, algumas das 

formas mais comuns de análise da identidade foram levantadas e encontram-se 

sintetizadas no Quadro 1. Com base nisso, é possível destacar o que diz Santos 

(2003, p. 92): “os indivíduos não têm uma identidade local, nacional ou global, mas 

um conjunto de identidades”.  
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IDENTIDADES DEFINIÇÃO PROCESSO NÍVEL 
Identidade como 
diferença 

Contraste entre o que é 
semelhante e o que é 
diferente. 

Reafirmação da identidade – 
identificação genérica pelas 
demais pessoas do grupo. 

Individual 

Identidade no 
processo de 
socialização 

Socialização primária 
(fundamentos culturais na 
infância) e socialização 
secundária (viver em 
sociedade). 

Busca de condutas tidas 
como certas e socialmente 
aceitas. 

Individual/
Coletivo 

Identidade cultural Identificação com o sistema 
de valores e crenças. 

Alinhamento de sentimentos 
e objetivos com os lugares 
que ocupam na vida social. 

Individual/
Coletivo 

Identidade nacional Reconhecimento de si em um 
coletivo maior. Sentimento de 
pertença a uma nação 
(ideologia). 

Articula mitos e memórias 
comuns – demarca nacionais 
e estrangeiros. 

Coletivo 

Identidade étnica Situacional – mudança para 
outra região ou país, mantém 
relações de parentesco, 
tradições, língua. 

Mitos de descendência e 
memórias históricas. 

Coletivo 

Identidade 
organizacional 

Relaciona-se a 
personalidade, liderança, 
adaptação e afinidade 
(dialética de relacionamento). 

Processo comunicativo entre 
emissores e receptores que 
torna inteligível a mensagem 
organizacional. 

Coletivo/ 
Organiza-
cional 

Quadro 1: Distinção entre os níveis de estudo da identidade. 
Fonte: Elaborado com base nos autores: Woodward (2005), Goffman (2004), Berger; Luckmann 
(2004), Castells (2002), Caldas; Wood Jr. (1999), Hall (1997, 2005), Barth (1976), Smith (1991), 
Benedict (2005), César; Machado-da-Silva (2002). 
 

No próximo capítulo serão apresentados a metodologia, o paradigma e a 

estratégia que permearam a presente pesquisa. Apresentar-se-ão, também, os 

personagens e o contexto de investigação, bem como a forma como os dados foram 

coletados, organizados e tratados. 
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3 METODOLOGIA 

 

Creio que uma função da pesquisa hoje é, uma vez mais, colocar a 
questão da identidade num plano social e interpessoal e ajudar-nos a 
reconhecer a nós próprios no que nos faz semelhantes embora diferentes 
de outros. 
                                                                                       Alessandro Portelli 

 

 

3.1 A metodologia qualitativa: paradigma e estratégia de pesquisa 

 

 

Em virtude da natureza do fenômeno e dos objetivos pretendidos, esta 

pesquisa caracterizou-se por um estudo qualitativo. A pesquisa qualitativa é a que 

possibilita uma aproximação de intimidade entre sujeito e objeto, e que se envolve 

com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais 

as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas (MYNAIO; SANCHES, 

1993). É a metodologia freqüentemente utilizada para a compreensão de fenômenos 

específicos e delimitáveis, principalmente pelo seu grau de complexidade interna 

(PAULILO, 1999). 

As pesquisas qualitativas estão geralmente mais preocupadas com o 

processo social do que com a estrutura social. O objetivo da pesquisa qualitativa é, 

nesse sentido, o desenvolvimento de estudos que colaborem para a compreensão 

de um fenômeno social num cenário natural em vez de experimental, dando ênfase 

às experiências dos participantes (RICOUER, 1991). Isto significa que a “matéria-

prima” dos estudos qualitativos é obtida in vivo, próxima ao ponto de origem. Por 

esse motivo, ao procurar compreender o processo de construção/reconstrução da 

identidade de dirigentes imigrantes, se reconhece que a pesquisa qualitativa é a 

mais apropriada, visto que dada a complexidade do fenômeno, são os próprios 

indivíduos que relatam suas experiências. No caso do estudo em questão, com 

dirigentes imigrantes, admite-se que as estruturas sociais existem e devem ser 

conhecidas; no entanto, é a ação humana, a interação social que constituem o 

fundamento de sua história (HAGUETTE, 2005). 

Estudar a trajetória de dirigentes imigrantes através do tempo é revelar a 

especificidade histórica de sua aparência e essência, para compreender como sua 

identidade é construída/reconstruída socialmente. Por esse motivo, a recuperação 
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da variável tempo é inevitável e está ligada diretamente à história dos depoentes 

(RICOUER, 1991). Weber (1970) contribui a este respeito quando comenta que é 

uma das tarefas da pesquisa qualitativa atingir precisamente o conhecimento de um 

fenômeno histórico, tendo-o como significativo em sua singularidade. 

Sob o enfoque da historicidade, a metodologia qualitativa está vinculada, em 

especial, ao paradigma do construtivismo. Sobre o construtivismo, Vygotsky (1987) 

afirma que a historicidade do sujeito consiste em que cada indivíduo é síntese das 

relações existentes e da história dessas relações, é o resumo de todo o passado, 

sendo a realidade material e social e a sua história determinantes não só da sua 

consciência, mas do ser humano como um todo. O autor completa que o sujeito e o 

seu pensamento são reflexos das múltiplas relações existentes na realidade 

material, ou seja, o sujeito só é sujeito na medida em que é sujeito histórico e é 

histórico na medida em que traduz sua organização biológica pelas ações da cultura 

na qual vive. 

No construtivismo, é importante considerar que o indivíduo está atribuindo 

sentidos e significados ao mundo e aos objetos que o cercam. Para Matui (1996), já 

pelo fato de sua característica interacionista, o construtivismo precisa integrar as 

diferentes contribuições de vários autores. Para este autor, o interacionismo é um 

sistema epistemológico que admite provir o conhecimento não só dos objetos 

externos nem só do sujeito (da razão interna), mas da interação entre o sujeito e o 

objeto. A própria realidade é construída pelo processo histórico, resultante, a cada 

momento, de várias determinações e submetido a um movimento provocado por 

forças contraditórias. 

A realidade construída/reconstruída, a partir do paradigma do construtivismo, 

é transmitida basicamente por via da linguagem, que é de fato o recurso mais 

poderoso, econômico e analógico que se conhece, para compartilhar com alguém 

algo a que, por não ter participado de sua história, só pode ter acesso por via 

indireta (OGBORN, 1997). Dito de outra forma, o construtivismo transporta um 

espaço e um tempo desconhecidos, porque faz os pesquisadores tirarem 

conclusões, pensarem, reverem pontos de vista, e porque dado o seu caráter 

irreversível, certos acontecimentos só podem ser revividos por via da linguagem. 

Complementando a metodologia e o paradigma do estudo, em virtude da 

complexidade do fenômeno da imigração, da característica histórica da trajetória dos 

personagens do estudo, da importância do passado dos personagens e de sua 
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narrativa, e visto que a construção/reconstrução não pode mais ser resgatadas por 

outra via, adotou-se a estratégia da história oral (TIERNEY, 2000). Nessa estratégia 

a narrativa torna-se reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, 

normas e símbolos – sendo ela mesmo um deles – e, ao mesmo tempo, possibilita a 

transmissão, por meio de um porta-voz, de representações de grupos determinados 

em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas, que é o caso dos 

dirigentes imigrantes.  

Trata-se de uma estratégia que utiliza um conjunto teórico aberto e dialético, 

ou nas palavras de Caldas (1999, p. 52): “[...] moldado pela expressiva riqueza 

inusitada das infinitas faces do homem”. Sua essência está baseada no fato de que 

o homem procura conhecer o social através do individual, ou seja, visa a captação 

da experiência humana na sua totalidade, naquilo que se revela como a face interna 

da experiência, seus aspectos vividos, bem como as relações do depoente consigo 

mesmo, com o grupo que conviveu e com a sociedade (PACHECO, 2002). 

De forma mais específica, Meihy (1996, p. 18) conceitua história oral como: 

“[...] uma alternativa para estudar a sociedade por meio de uma documentação feita 

com o uso de depoimentos gravados em aparelhos eletrônicos e transformados em 

textos escritos.” Na utilização da estratégia proposta, o pesquisador deve estar 

consciente de que quando um sujeito conta fragmentos de sua vida, de seu 

passado, de suas experiências, somente se pode observar parte da mesma, 

representada por determinados processos e relações sociais que o sujeito deseja 

destacar por uma ou outra razão (THOMPSON, 2002). Por esse motivo, mesmo 

reconhecendo que a estratégia da história oral pode permitir o acesso à vida do 

indivíduo, deve-se entender que tal acesso concretiza-se de forma parcial. 

Caldas (1999) comenta que o passado narrado pelo depoente é sempre 

fragmentado, distorcido. Isto ocorre porque quando o indivíduo lembra de algum fato 

ou acontecimento passado de sua vida, não o faz de forma cronológica, estática, ao 

contrário, quando conta algo, lembra de outras coisas que influenciaram naquele 

movimento (LOZANO, 1998). Meihy (1996) relata que, mesmo que o indivíduo fale 

do seu passado, ele o relaciona com o seu presente. Nesse sentido o presente não 

é algo imediato, e sim o que Caldas (1999, p. 57) chamou de “espessuras do 

passado”.   

Ao trabalhar com dados do passado do indivíduo, o pesquisador deve então 

reconhecer que tanto a descontinuidade, quanto a subjetividade são partes 
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integrantes da própria constituição humana, sendo a forma pela qual o indivíduo 

constrói/reconstrói a sua história (RICOUER, 1991). No entanto, o fato de as 

narrativas dos sujeitos do presente estudo – os dirigentes imigrantes – conterem 

questões subjetivas, não significa que não apresentem pontos comuns, pois o que 

permeia cada relato é uma questão social comum entre os sujeitos, embora se tenha 

consciência de que o modo como cada um absorve as questões sociais seja 

singular. 

A estratégia da história oral pode ser utilizada sob duas vertentes: a história 

oral de vida e a história oral temática. A escolha de uma delas está relacionada com 

o objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa. Na história oral de vida, a 

preocupação é com a experiência subjetiva, na qual a realidade dos fatos se 

subordina à realidade do homem, pois é este que está em questão. (GATTAZ, 

1998). Já na história oral temática, estratégia adotada neste trabalho, há uma 

estrutura de análise pré-determinada, com base na qual se aborda a vida do 

indivíduo para inferir significados sociais mais amplos e na qual geralmente se 

trabalha com mais de um informante (GATTAZ, 1998). Assim, procurou-se trabalhar 

somente os aspectos da trajetória de imigração dos dirigentes e não toda a sua 

biografia. 

O objetivo deste procedimento foi ampliar o conhecimento sobre um 

fenômeno social, analisando-se os relatos da vida dos indivíduos nos níveis 

individual, social e organizacional à luz da teoria (THOMPSON, 2002; FREITAS, 

2002). Como cita Demo (1995, p. 47) “não há nenhuma condição de demarcar uma 

consciência verdadeira apenas em teoria, na pura forma, porque lá nada é 

verdadeiro ou falso”. 

No caso específico da história oral temática, os depoimentos dialogam com a 

teoria, que não deixa também de ser um depoimento, porém coletado por via escrita 

(CALVINO, 2005). A teoria, neste caso, não serve de fundamento para explicar que 

a vida do indivíduo possui erros que a teoria pode suprir ou que a vida do indivíduo é 

incompleta sendo necessário o auxílio da teoria para completá-la, mas uma forma de 

dialogar com o depoente, de integrar o seu depoimento a outros depoimentos, a 

outros estudos e de movimentá-los no sentido de criar novas interpretações da 

realidade, vista de dentro (CALDAS, 1999).  Neste sentido, Andrade (2003, p. 3) 

comenta que: 
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Através da construção de um dispositivo teórico de análise não interessa 
buscar a interpretação dos textos em sua totalidade [...]. Através desta 
premissa é que se pode tratar um determinado texto e suas relações com 
discursos anteriores ou posteriores, além de sempre se estar 
comprometido também com a exterioridade social. É importante dizer, 
então, que o discurso não se encerra em si e, apesar dos recortes que 
são feitos em decorrência do que pede o próprio problema teórico 
colocado em questão, o objeto tratado é inesgotável.  

 

Haguette (2005) sugere, a este respeito, que o pesquisador deve procurar 

não se posicionar em relação a uma teoria quando utiliza a história oral temática. 

Para a autora, o objetivo não é testar a teoria e sim confrontá-la em processo 

dialético com a realidade. Ela completa que a teoria deve ser aberta e abranger os 

prós e os contras. Em princípio não se tem idéia do que se pode encontrar nos 

depoimentos, por este motivo, não existe certo ou errado (MEIHY, 1996). O objetivo 

do uso desta estratégia não é criar um modelo, mas traçar um perfil, visto que se 

trata de um processo narrativo, ou nas palavras de Caldas (1999, p. 61) um “texto 

em movimento”.  Para Caldas (1999, p. 106): 

 

[...] As falas do outro por si mesmas não são suficientes [...]; mesmo não 
se misturando à nossa, exigem a reflexão; sua dialogicidade pede 
complemento, pois tanto a dele como a nossa são, de determinado 
momento em diante, contrafaces de um mesmo e grande texto, de uma 
mesma e complexa realidade. Num texto em busca do outro deve-se ter 
o espaço das entrevistas integrais, mas não podemos deixar de fora 
nossa própria voz, nossa reflexão sobre o outro, que em sua existência 
textual chama nossa interferência não somente como “autor” do texto, 
mas, principalmente, enquanto o outro do diálogo. 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com dirigentes imigrantes na cidade de 

Pomerode, em Santa Catarina – aqui entendidos como proprietários de empresas 

brasileiras na referida região. Os critérios para a definição dos participantes foram 

adaptados de Tourtier-Bonazzi (2005), que, em história oral, recomenda estabelecer 

alguns critérios, como: geográficos, delimitando a região de estudo; personagens 

específicos; e os níveis de hierarquia e de representantes de uma determinada 

atividade.  

Nesta pesquisa, em consideração às recomendações do autor, os critérios 

utilizados foram os seguintes: (a) ser dirigente imigrante; (b) ter emigrado do mesmo 

país; (c) ter imigrado para a mesma cidade; (d) ter empresa constituída no 

seguimento de brinquedos; (e) terem os sujeitos imigrado para a região na mesma 

época, com uma diferença entre si de, no máximo, 3 (três) anos. Com estes critérios, 
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chegou-se a 2 (duas) empresas do mesmo segmento, tendo sido selecionados 3 

dirigentes imigrantes. Sobre a quantidade de indivíduos entrevistados, vale ressaltar 

que o objetivo da presente pesquisa é analisar e compreender um fenômeno 

complexo profunda e qualitativamente. Por este motivo, entende-se que o que deve 

ser levado em consideração na utilização da estratégia de pesquisa é a qualidade 

dos depoimentos obtidos com as entrevistas e não o número de entrevistados. 

Um fator também considerado para a seleção dos entrevistados foi a 

acessibilidade pela convivência profissional entre a pesquisadora e os entrevistados. 

É importante considerar que na presente pesquisa não se trata de estudar um 

núcleo ou uma colônia de imigrantes. O presente trabalho valoriza, em primeiro 

momento, a individualidade, e posteriormente a inserção do imigrante no país de 

acolhimento, o que se configura como um elo comum entre os entrevistados e o que 

serve de ligação entre o indivíduo e o seu grupo de origem.  

As histórias orais foram coletadas por meio de entrevistas em profundidade 

que seguiram um roteiro semi-estruturado. A técnica de entrevista nas pesquisas 

qualitativas é entendida como uma forma de interação social. É uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação, e em que o pesquisador recolhe informações 

por meio da fala dos atores sociais (HAGUETTE, 2005). Em particular, a entrevista 

em profundidade caracteriza-se por ser de corte qualitativo e do tipo holístico, na 

qual a vida, as experiências, idéias, os valores e a estrutura simbólica constituem o 

objeto de investigação (MEIHY, 2005). Ela atua como um holograma dinâmico da 

configuração da vida, dos conhecimentos e pensamentos de um indivíduo, bem 

como de sua participação como ator social. 

As entrevistas realizadas para coleta dos depoimentos foram organizadas a 

partir de um roteiro semi-estruturado orientado pelos três níveis de análise do 

processo de construção/reconstrução da identidade de dirigentes imigrantes: níveis 

individual, social e organizacional. Para identificar os fatores individuais, sociais e 

organizacionais presentes no processo de construção/reconstrução identitária, foi 

necessária a organização em seqüência cronológica dos fatos relatados pelos 

dirigentes imigrantes, tornando assim possível a sua compreensão (LOZANO, 1998). 

A organização cronológica permite que uma seqüência temporal seja estabelecida, 

visto que, dificilmente, as pessoas narram fatos obedecendo à ordem cronológica 

exata em que ocorreram (MEIHY, 2005).  
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A seqüência temporal, por sua vez, pode estabelecer parâmetros de como 

aconteceram determinados fatos na vida do dirigente imigrante durante a sua 

trajetória de imigração, bem como evidenciar experiências que ele reconhece como 

singulares (LOZANO, 1998). Esta ligação entre passado e presente é que sustentou 

a proposta de compreensão da construção/reconstrução da identidade destes 

indivíduos. 

Os níveis individual, social e organizacional constituíram os núcleos temáticos 

(LOZANO, 1998) que direcionaram a organização das narrativas de forma 

cronológica, com o objetivo de responder ordenadamente à pergunta da pesquisa. O 

núcleo temático no nível individual compreendeu os seguintes fatores: a vida no país 

de origem, a família, a tradição migratória e os motivos da emigração. Já no nível 

social, foram os seguintes: escolha do país e da cidade de acolhimento, as 

facilidades e dificuldades de interação social no destino. E no nível organizacional: a 

tradição empreendedora e a interação com funcionários no país de origem; a 

constituição da empresa no Brasil e a interação com funcionários no país de 

acolhimento. 

As entrevistas foram feitas na empresa dos dirigentes imigrantes e tiveram a 

duração mínima de 80 minutos cada uma. Para que pudessem se sentir mais à 

vontade, o local e o horário das entrevistas foram de escolha dos entrevistados, 

tendo dois deles optado por horários fora do ambiente de trabalho.  

Após a gravação, as entrevistas foram transcritas pela pesquisadora e 

encaminhadas aos entrevistados para que pudessem efetuar ajustes no texto, 

garantindo a fidelidade das informações. A transcrição foi literal, rigorosa, relatando-

se tudo o que fora dito, inclusive os erros, repetições, silêncios, pois, como 

recomenda Meihy (1991, p. 30), na história oral, entende-se 

[...] esse “ser dito” como um ser-dito, um ser-dizer além das dicotomias, 
não apenas por meio da voz, mas por suas maneiras de dizer, seja a voz, 
os dedos, a escrita em diálogo, seja grunhindo, seja como for aquilo que 
expresse sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua trajetória e seu 
mundo. O limite não é a voz, mas a existência. A questão não é oral, mas 
interpretação viva de sociabilidades humanas. 

 

Para o autor, apesar de a transcrição ser um momento técnico da referida 

estratégia, na passagem do oral para o escrito não se converte o dito em uma 

escrita civilizada, distanciada, cartorial ou científica. O dito deve permanecer original, 

dialético, aberto, sem conter significado naturalizado e sem naturalizar. Para Farias e 
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Montero (2005) é muito tentador conceber a transcrição no modo mais objetivo 

possível, tratando-se de evitar problemas principalmente quanto ao rigor 

metodológico. Corroborando Meihy (1991), os autores comentam que essa 

objetividade não é possível na sua totalidade, visto que, quando as pessoas falam, 

usam ritmos de palavras, inflexões de vozes, acentuação, piadas dentro do relato, 

pronunciações, citam nomes, ou seja, o conteúdo em si seguiria exigindo um esforço 

interpretativo por parte do investigador, mesmo mantendo o texto original do 

discurso. 

Após a transcrição procedeu-se à organização dos depoimentos, utilizando-se 

os núcleos temáticos com a finalidade de se manter uma ordem cronológica das 

experiências para posterior análise à luz da teoria. Em cada núcleo temático, a 

pesquisadora contou a história dos entrevistados selecionando trechos das 

narrativas, com a preocupação de manter os depoimentos originais dos dirigentes 

imigrantes. 

Para Meihy (1996), nesta etapa, o papel do pesquisador vai além dos limites 

de um entrevistador eficiente, pois este passa para uma fase em que se reparte o 

“eu” narrativo entre os colaboradores, e em que este demonstra seu esforço e sua 

capacidade de síntese e análise. Os mesmos núcleos temáticos foram organizados 

para cada entrevistado separadamente, a fim de se estabelecer a trajetória individual 

de cada um. 

Após a apresentação cronológica da trajetória de cada um dos dirigentes 

imigrantes, procedeu-se à análise dos resultados organizados dentro dos núcleos 

temáticos à luz da teoria. Nesta etapa, as narrativas dos dirigentes imigrantes se 

unificam, resultando em uma análise integrada que dialoga com a teoria. A respeito 

do diálogo entre teoria e discurso, Caldas (1999, p. 119) comenta que “não podemos 

nos esconder atrás da existência do outro vendo somente ele, como se ele existisse 

para nós como existe para ele mesmo, sozinho, num quarto escuro, aceitando a 

metafísica do objeto como parâmetro teórico geral, como visão de mundo.” (sic). 

Em síntese, os procedimentos metodológicos para realização da pesquisa 

seguiram a seguinte dinâmica: 
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Figura 2: Dinâmica de organização, tratamento e análise dos depoimentos. 
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4 O CONTEXTO ESTUDADO 

 

 

Cada vez mais a imigração se compõe como um caminho sem volta, não só para 
os emigrantes em si, mas para a própria história brasileira. É preciso, pois, que se 
pense em novas relações sociais, que estão sendo refeitas e reelaboradas em 
diversos aspectos dentro deste quadro. 
 

       Adriana Capuano de Oliveira 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o contexto amplo da imigração no Brasil, em 

Santa Catarina e especificamente na região de Pomerode, onde estão concentradas 

as empresas dos dirigentes imigrantes abordados na pesquisa. Faz-se necessário 

um conhecimento prévio da cultura imigratória do país de acolhimento com o 

objetivo de entender o processo de interação dos imigrantes. Por este motivo, 

considera-se esta etapa como a de reconhecimento do contexto de acolhimento e de 

integração dos imigrantes. 

 

 

4.1 Panorama da imigração no Brasil 

 

 

Segundo Calmon (1947), a imigração no Brasil teve seu início em 1532, com 

a chegada da expedição de Martin Affonso de Souza, que fundou a primeira vila no 

Brasil, chamada de São Vicente. A partir de 1532 muitos portugueses foram se 

estabelecendo ao longo do litoral brasileiro, atraídos principalmente pelo solo 

adequado para o cultivo agrícola e atividade pastoril, sendo o principal produto 

agrícola a cana-de-açúcar. As novas terras descobertas por Pedro Álvares Cabral, 

em 1500, foram, gradativamente, colonizadas por um grande número de imigrantes, 

sendo sua maioria de portugueses (CALMON, 1947). 

Koshiba e Pereira (1996) comentam que em meados do século XVII começou 

a se realizar, por determinação das autoridades de Lisboa, uma moderna 

experiência de colonização, para a época, mediante a fixação de famílias em terras 

nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, visto que a Coroa estava 

convencida de que a melhor maneira de garantir a posse da terra era povoando-a 

(KOSHIBA; PEREIRA, 1996). A partir desta determinação, imigraram para o Brasil, a 
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partir de 1732, milhares de colonos ilhéus oriundos do arquipélago dos Açores. Em 

31 de agosto de 1746, o rei Dom João V de Portugal comunicou aos habitantes das 

ilhas dos Açores, por meio de um edital, que a Coroa oferecia uma série de 

vantagens aos casais ilhéus que decidissem emigrar para o litoral do sul do Brasil. 

Nesse edital, deixava evidente o interesse da Coroa em cultivar terras ainda não 

exploradas (KOSHIBA; PEREIRA, 1996).  

Calmon (1947) relata sobre este período que Dom João V definiu que o 

primeiro estabelecimento de casais açorianos seria feito em Santa Catarina e nas 

suas vizinhanças, pois considerava que a terra fértil, a abundância de gados e a 

grande quantidade de peixes, contribuiriam para a fartura desses novos habitantes. 

Em menos de um ano, segundo Calmon (1947), 7.817 pessoas declararam o desejo 

de se transferirem para o outro lado do Atlântico, tendo como recomendação direta 

do Rei, por meio de uma Provisão Régia, que fossem bem tratados. 

Em 1747, Feliciano Velho Oldenbourg, o fundador da companhia de comércio 

denominada Companhia da Ásia Português fechou um contrato com o governo 

português para transportar, para o atual Estado de Santa Catarina, as cerca de 

4.000 famílias açorianas que atenderam ao edital de Dom João V – sendo o principal 

motivo da imigração a miséria no país de origem (MATTOS, 1917). Para Piazza 

(1983), Santa Catarina recebeu 4.612 pessoas, em 1748; 1.666, em 1.749; 860, em 

1750; e 679, em 1753. Durante estes cinco anos, os casais açorianos que se 

estabeleceram em Santa Catarina duplicaram a escassa população da região. 

Segundo o Anuário Estatístico de Santa Catarina (1995) dos imigrantes aportados, 

trinta por cento fixaram-se nas regiões de Nossa Senhora do Rosário, da Enseada 

de Brito, e de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Depois disso, houve 

emigração das ilhas entre homens e mulheres solteiras e algumas famílias. 

Koseritz (1980) comenta que a imigração se intensificou mais fortemente a 

partir de 1818, com a chegada dos primeiros imigrantes não portugueses, que 

vieram para o Brasil durante a regência de Dom João VI. O autor afirma que devido 

à grande extensão territorial brasileira e ao desenvolvimento das plantações de café, 

a imigração teve grande importância para o desenvolvimento do país, no século XIX. 

Em busca de oportunidades na terra nova, vieram para o Brasil os suíços, que 

chegaram em 1819 e se instalaram no Rio de Janeiro; os alemães, que vieram em 

1824 e foram para o Rio Grande do Sul e para as cidades de Novo Hamburgo, São 

Leopoldo, Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Brusque; os eslavos, originários da 
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Ucrânia e Polônia, habitando o Paraná; os turcos e os árabes, que se concentraram 

na Amazônia; os italianos de Veneza, Gênova, Calábria e Lombardia, que em sua 

maior parte se instaram em São Paulo, os japoneses, entre outros (CALMON, 1947).  

De forma sintetizada, segundo Farias (2003), a introdução de trabalhadores 

braçais europeus no Brasil teve como primeiro objetivo a ocupação e o povoamento 

de regiões estratégicas para a Coroa portuguesa.  O autor comenta que somente a 

partir da vinda da corte para o Brasil, em 1808, a imigração passou a ter objetivo 

exclusivamente demográfico. Após a abolição da escravatura, em 1888, o governo 

brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus no território brasileiro, devido, 

principalmente à necessidade de mão-de-obra qualificada, para substituir os 

escravos. Foi, então, que milhares de italianos e alemães chegaram para trabalhar 

nas fazendas de café do interior de São Paulo, nas indústrias e na zona rural do sul 

do país (FARIAS, 2003). Para Koshiba e Pereira (1996), todos esses povos vieram e 

se fixaram no território brasileiro nos mais variados ramos de negócio, como, por 

exemplo, o ramo cafeeiro, as atividades artesanais, a policultura, a atividade 

madeireira, a produção de borracha, a vinicultura etc. 

Farias (2003) comenta que devido à falta de imigrantes trabalhadores, em 

1881, o Governo de São Paulo passou a pagar metade dos custos de transporte aos 

imigrantes que desejassem se instalar nas fazendas de café, devendo o restante ser 

pago pelos fazendeiros que os importasse. O autor completa que, em 1884, o 

Governo passou a reembolsar integralmente os gastos que os fazendeiros 

realizavam com o pagamento das passagens e, um ano depois, decidiu subsidiar o 

custo de transporte dos imigrantes. A partir desse contexto, novos tipos de regime 

de trabalho passaram a vigorar na sociedade cafeeira. Em outras palavras, à medida 

que cresciam os fluxos migratórios principalmente da Europa para o Brasil, criava-se 

uma massa abundante de trabalhadores. Devido à necessidade de controle da 

entrada de imigrantes no Brasil, segundo observação de Calmon (1947), foi 

necessária a fundação da Sociedade Promotora de Imigração, liderada por Martinho 

Prado, cuja finalidade era recrutar mão-de-obra para as lavouras de café. A 

sociedade tinha a seu encargo a direção da Hospedaria do Imigrante, localizada na 

cidade de São Paulo, que acolhia os imigrantes e os encaminhava às fazendas. 

O autor completa que, durante o Império, o Governo tentou sistematizar o 

processo de imigração em massa no Brasil quando, em 1° de maio de 1858, por 

exemplo, criou o Decreto n° 2.168, que regulamentava o transporte de imigrantes, 
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completado pelo Decreto n° 3.254, de 20 de abril de 1864, que criava o cargo de 

agentes, com atribuições especificadas. As tentativas não foram bem sucedidas, 

como confirma o relatório de 15 de maio de 1869 do Ministro da Agricultura, Joaquim 

Antão Fernandes Leão, citado por Jochem (2002, p. 50-51): 

Em matéria de imigração e colonização temos ensaiado todos os 
sistemas, consumido grossas somas sem, entretanto, havermos logrado 
ainda resolver o problema que mais interessa ao presente e ao futuro do 
país [...] 

 

Conforme números apontados pelo Memorial do Imigrante, o contingente de 

imigrantes que se dirigiu ao Brasil cresceu aproximadamente 80% em dez anos 

(1870 a 1880). Durante o mesmo período, o número de germânicos saltou de 5.230 

para 11.782. O aumento mais significativo ocorreu em relação aos imigrantes 

italianos. Entre 1870 e 1875, entraram, no Brasil, 4.617 italianos; entre 1876 e 1880, 

o número cresceu para 55.419. Crescimento semelhante foi verificado entre 1881 e 

1890, quando chegaram ao país mais 295.000 italianos. Neste mesmo período, o 

número de imigrantes alemães, comparado ao de italianos, foi irrisório, de apenas 

21.628. 

 

ANO ALEMÃES ESPANHÓIS ITALIANOS PORTUGUESES RUSSOS DIVERSOS TOTAIS 

        

1870/1880 17.012 5.215 60.036 79.710 8.501 53.813 224.287 

1881/1890 21.628 39.799 295.063 117.763 28.337 28.316 530.906 

1891/1900 12.489 157.119 678.761 202.429 14.440 78.664 1.143.902 

1901/1910 17.533 137.613 215.886 218.193 17.221 84.421 690.867 

1911/1920 26.120 169.944 134.010 321.507 37.071 109.092 797.744 

1921/1930 75.861 76.013 101.083 286.772 9.625 290.861 840.215 

1931/1940 24.472 9.937 18.328 95.740 1.162 138.968 288.607 

1941/1950 8.377 8.101 22.750 48.606 1.528 41.766 131.128 

        

TOTAL 203.492 603.741 1.525.917 1.370.720 117.885 825.901 4.647.656 
Tabela 1: Entrada de imigrantes no Brasil – 1870/1950. 
Fonte: Adaptado - Memorial do Imigrante. www.memorialdoimigrante.sp.gov.br. 

 

De forma resumida, o processo imigratório foi de extrema importância para a 

formação da cultura brasileira, que ao longo dos anos veio incorporando 

características de povos de vários lugares do mundo, gerando uma cultura 

diversificada e de grande valor histórico. Como reconhece Barros (2003), muitos 

estudos sobre identidade e interculturalidade não incluem o Brasil pela diversidade 

de culturas encontradas em várias regiões, a qual dificulta uma aproximação sobre 

as características culturais comuns. 
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Talvez em parte também pela diversidade de culturas existentes no Brasil, em 

função do processo de imigração, os brasileiros em geral são considerados flexíveis 

em relação à utilização de várias identidades, por valorizarem a hierarquia e 

considerarem que as relações pessoais podem excluí-los de determinadas 

responsabilidades. Da Matta (1980, p. 150) comenta que “todos jogam com todas as 

identidades possíveis, pois quem tem mais identidades e eixos classificatórios para 

utilizar, é certamente mais ‘rico’ e tem ‘mais prestígio.’” 

Além da utilização de várias identidades, os brasileiros também se 

caracterizam por utilizar suas relações pessoais para contornar situações legais e 

burocráticas, com a finalidade de “encurtar caminhos” e alcançar determinado 

objetivo (DA MATTA, 1980). De modo geral, pela convivência diversificada, inclusive 

entre regiões, o Brasil é considerado um país coletivista, em que as relações entre 

as pessoas são mais firmes, ligadas diretamente ao personalismo, e em que os 

amigos estão acima da lei e têm direitos especiais (DA MATTA, 1980). 

 

 

4.2 A imigração alemã em Santa Catarina 

 

 

Para Farias (2003), um dos principais entraves à colonização em Santa 

Catarina estava na aplicação de leis que, na sua maioria, restringiam a aquisição de 

terras por imigrantes pobres, beneficiando os grandes proprietários. Segundo este 

autor, foram criadas colônias, originalmente em Blumenau, para o aporte de 

imigrantes, sendo insuficientes, entretanto, para satisfazer a maioria dos imigrantes, 

que se sentiam desamparados, sem a devida atenção das autoridades oficiais. 

O autor completa que, a partir deste cenário, o governo brasileiro criou formas 

de integração para o imigrante, realizada em etapas, cujo processo recebeu a 

denominação de “integração parcelada”, relacionada à própria ocupação física do 

território catarinense, efetuada primeiro com a vinda de imigrantes italianos e, 

posteriormente, de alemães. Câmara (1940) relata que os imigrantes que aportaram 

em Santa Catarina eram considerados estranhos e, em grande, parte hostis aos 

olhos dos brasileiros; por este motivo, formavam colônias em geral homogêneas e 

fechadas. 
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Segundo o autor, nestas colônias, os imigrantes tinham liberdade para 

praticar os seus costumes e manter a sua identidade sem a interferência dos 

nativos, até o momento em que os contatos se tornaram mais freqüente, mudando 

este cenário. Esta pouca integração gerou um ambiente de antipatia, além do que, 

os imigrantes consideravam os brasileiros preguiçosos e acomodados; os 

brasileiros, por sua vez, os tinham por intrusos ocupando o seu território (CÂMARA, 

1940). 

Na visão de Farias (2003), entre os grupos étnicos que formaram o Estado de 

Santa Catarina, o alemão talvez tenha sido o que alimentou, de forma mais 

ostensiva, a manutenção da identidade étnica. O autor completa que a postura de 

manutenção de colônias, onde a identidade alemã era preservada, contribuiu para a 

construção de uma imagem do imigrante alemão identificada com a ideologia da 

“pureza étnica”. Imigrantes e descendentes defendiam seus costumes de forma a 

criar, aos olhos dos nativos e dos outros grupos étnicos, uma imagem de 

afastamento ou repulsa das coisas que seriam alheias a eles (FARIAS, 2003). 

Segundo o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, a primeira colônia 

européia em Santa Catarina foi instalada, por iniciativa do Governo, em São Pedro 

de Alcântara, em 1829. Eram 523 colonos católicos vindos de Bremem, Alemanha. 

Em 1829, segundo Câmara (1940), a Sociedade Colonizadora de Hamburgo 

adquiriu 8 léguas quadradas de terra, correspondentes ao dote da princesa Dona 

Francisca, que se casou com o Príncipe, fundando a colônia Dona Francisca. Para o 

autor, apesar das dificuldades do clima, do solo e do relevo, a colônia prosperou, 

expandindo-se pelos vales e planaltos, dando origem, em 1870, à colônia São Bento 

do Sul. O autor relata que o núcleo dessa colônia deu origem à cidade de Joinville. A 

colônia Blumenau (atual cidade de Blumenau), no vale do rio Itajaí-Açú, fundada, em 

1850, por um particular, Dr. Hermann Blumenau, foi vendida dez anos após, ao 

Governo Imperial (BLUMENAU, 1958). Em 1893, segundo Piazza (1983), a 

Sociedade Colonizadora Hanseática fundava no norte do vale do Itajaí, a colônia de 

Hamônia (hoje Ibirama). 

 Este autor relata que, ao vale do Itajaí-Mirim, a partir de 1860, começaram a 

chegar as primeiras levas de imigrantes, principalmente alemães e italianos, que 

dinamizaram a colônia de Itajaí, posteriormente denominada Brusque. Na parte sul 

da bacia do rio Tijucas, apesar dos insucessos da colônia pioneira de São Pedro de 
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Alcântara, novos intentos colonizadores foram alcançados por alemães, com a 

criação das colônias de Santa Tereza e Angelina (PIAZZA, 1983). 

Os imigrantes alemães foram conquistando, gradativamente, seu espaço 

político e econômico, e acreditavam que somente poderiam conquistar fortuna, pelo 

trabalho árduo, valorizando a ação do grupo ao qual pertenciam (FARIAS, 2003). 

Willems (1980) comenta que os imigrantes alemães procuravam reproduzir no Brasil 

o modo de vida herdado das aldeias de origem, cujas comunidades eram muito 

coesas, relativamente auto-suficientes e dificilmente permeáveis a influências 

externas. Os imigrantes alemães trocavam o maquinário agrícola pelo trabalho 

braçal, eram considerados bons agricultores e, portanto, imigrantes ideais para 

povoar vazios demográficos no regime da pequena propriedade rural (WILLEMS, 

1980). 

 

 

4.3 O contexto estudado: a colonização de Pomerode 

 

 

De acordo com Barros (1970), a região onde se situa o município de 

Pomerode fazia parte da Colônia de Blumenau, empreendimento privado de 

colonização do Vale do Rio Itajaí-Açu, por imigrantes alemães. A ocupação dos 

primeiros lotes coloniais ao longo do Rio Texto, dando início ao que viria a ser o 

Município de Pomerode, deu-se em 1861, apenas onze anos após a fundação da 

Colônia Blumenau (COSTA, 1972). A demarcação destes lotes foi determinada pelo 

fundador e diretor da Colônia, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, como parte da 

estratégia de se estabelecer uma ligação terrestre com a Colônia de Dona 

Francisca, na região de Joinville, no noroeste do Estado, possibilitando assim o 

incremento do comércio entre as duas colônias (BLUMENAU, 1958). 

Cabral (1970) ressalta que os primeiros colonizadores se instalaram na 

margem do Rio Texto, próximos à sua confluência com o Rio Itajaí-Açu, em uma 

região que hoje ainda faz parte de Blumenau. Segundo o autor, nesta região foram 

assentadas inicialmente seis famílias originárias de Baden, na Alemanha, razão pela 

qual foi denominada de Badenfurt. O nome Pomerode deriva da região de origem de 

seus fundadores, pois nos trechos médio e superior do Rio Texto, onde hoje se 

localiza o Município de Pomerode, os lotes coloniais foram ocupados por imigrantes 
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provenientes da Pomerânia (Pommernland), no norte da Alemanha, junto ao Mar 

Báltico (CABRAL, 1970). 

Segundo Cabral (1970), os imigrantes alemães que vieram para Pomerode, a 

partir de 1861, trouxeram suas famílias, pois vinham para se estabelecer de forma 

definitiva. Cabral (1970) comenta que nos registros históricos percebe-se que 

homens e mulheres, adultos e crianças chegavam em igual quantidade, e que as 

duas margens do Rio Texto receberam a mesma quantidade de imigrantes, apesar 

de a margem esquerda ter tido maior ocupação nos cinco primeiros anos da Colônia. 

Desde sua formação, a colônia de imigrantes alemães já contava com certo grau de 

planejamento e com a definição de pequenos núcleos. 

 

Ano Margem Direita Margem Esquerda Total 
1861 19 43 62 
1862 23 41 64 
1863 1 - 1 
1864 16 33 49 
1865 13 19 32 
1866 21 49 70 
1867 125 41 166 
1868 128 120 248 
Total 346 346 692 

Tabela 2: Imigrantes em Pomerode no início da colonização. 
 Fonte: www.pomerode.com.br/historia.htm#Imigrantes%20em%20Pomerode. 
 

 

De acordo com Willems (1980), a Colônia, com sua estrutura minifundiária, 

dedicou-se inicialmente à policultura de subsistência. Segundo o autor, os imigrantes 

criavam gado leiteiro e também suínos, cujas matrizes eram importadas do exterior. 

Logo, o trabalho do imigrante permitiu a formação de um excedente de produção, 

que por sua vez propiciou o surgimento do comércio em pequenos entrepostos de 

trocas. As primeiras indústrias que surgiram foram serrarias e empresas familiares 

de laticínios e lingüiçaria. A partir de 1901, deram início às atividades da Indústria e 

Comércio Hermann Weegue Sociedade Anônima (CABRAL, 1937). 

Cabral (1937) comenta que, onze anos depois, o Sr. Hermnann Weegue deu 

início à construção do primeiro hotel da cidade. O mesmo empreendedor, em 1916, 

instalou também a primeira usina hidrelétrica no Salto e, em 1931, e a primeira linha 

telefônica entre o Rio Texto e Blumenau. O autor completa que, em 1946, iniciaram-

se as atividades da Indústria de Porcelana Schmidt S.A. 
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O município de Pomerode foi criado efetivamente somente em 1958, pela Lei 

Estadual n. 380, tendo sua emancipação político-administrativa no dia 29 de janeiro 

de 1959 (SILVA, 1975). Localizada no Médio Vale do Itajaí-Açu, Pomerode 

desenvolveu-se em terreno estreito, entre elevações e rios, acompanhando a via de 

ligação entre Blumenau e Jaraguá do Sul (CABRAL, 1970). Seu desenvolvimento 

seguiu o padrão típico das cidades de origem alemã em Santa Catarina. Pouco se 

sabe sobre a fundação de Pomerode. Os únicos documentos existentes da sua 

colonização, os que restaram do incêndio no prédio da antiga Prefeitura de 

Blumenau, em 1958, foram as escrituras de terrenos, passaportes, fotos, certidões 

de casamento, nascimento e batismo localizados nas Igrejas Luterana de Badenfurt 

e Blumenau (HERING, 1987). 

 

População Total por Município  

Ano 1970 1980  1991  2000  

 Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  

Blumenau  100275  86519  13756  157258  146001  11257  210084  184461  25623  261505  241635  19870  

Gaspar  18417  4453  13964  25606  13725  11881  35394  23234  12160  46381  29589  16792  

Ilhota  8535  1220  7315  8051  1406  6645  9433  5484  3944  10552  6425  4127  

Pomerode  12070  4157  7913  14371  8924  5477  18712  13695  5017  22089  18675  3414 

        Tabela 3: Dados atuais da cidade de Pomerode.  
        Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 
 
 
 
  

 
     Figura 3: Foto da entrada da cidade de Pomerode.  
      Fonte: http://turismo.pomerode.sc.gov.br. 
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Figura 4: Museu da casa do imigrante de Pomerode.  
Fonte: http://turismo.pomerode.sc.gov.br 

 

 
                    Figura 5: Mapa de Santa Catarina: localização de Pomerode. 

Fonte: http://www.pomerodeonline.com.br/images/kartesc.htm. 
 

 

Atualmente a cidade de Pomerode possui diversas indústrias, entre elas a 

inicial Indústria de Porcelana, pela qual a cidade é conhecida (WILLEMS, 1980). 

Além disso, possui riquezas minerais como o ouro e o chumbo, atua fortemente na 

agricultura, com a produção de milho, arroz, feijão, trigo e o fumo, que é um produto 

de exportação desde os primeiros anos da colônia de Blumenau. Já na pecuária 

suas especialidades são a avicultura, a criação de gado leiteiro e o gado crioulo, 

ideal para corte. Os nativos descendentes de alemães ainda da colonização inicial 

falam o idioma alemão em suas casas, como preservação da cultura alemã 

(FERREIRA; FROSTSCHER, 2000). 
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Os aspectos considerados mais comuns da cultura alemã estão na sua 

característica de povo coletivista e orientado para a tarefa. Utilizam sistemas mais 

centralizados, por esse motivo interagem dinamicamente com o sistema de 

autoridade. Expressam uma participação social mais formal, o que é característico 

das sociedades com grande distância de poder (BARROS, 2003). 

Para Barros (2003), é característico dos alemães trabalhar duro e encarar o 

trabalho como um prazer. São pessoas que valorizam o tempo de trabalho e por 

este motivo apresentam baixa mobilidade. Valorizam a supervisão técnica no 

trabalho, apesar de não diferenciarem as tarefas administrativas das tarefas 

técnicas. Têm tradição de administração muito disciplinada e burocrática, alto nível 

de educação, integridade e senso de dever. São meticulosos e formais e 

demonstram menor afetividade pelas pessoas (BARROS, 2003). 

A autora completa que os liderados recebem liberdade para implementar suas 

tarefas. Eles têm o direito de sugerir mudanças através da cadeira de comando 

hierárquico. Assumem a obrigação de realizar a tarefa a partir de sua iniciativa e 

inteligência. Não são encorajados no sentido de retornar ao líder em busca de 

conselhos, apoios ou coberturas e recebem instruções de como operar suas 

funções, as quais utilizam como “manual” rigorosamente seguido (BARROS, 2003). 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

De acordo com a estratégia de pesquisa utilizada e com os procedimentos de 

análise da construção/reconstrução da identidade de dirigentes imigrantes 

especificados na presente pesquisa, os depoimentos dos dirigentes imigrantes foram 

descritos cronologicamente para que pudessem se tornar compreensíveis à leitura e 

para que os núcleos temáticos fossem apresentados (LOZANO, 1998). O núcleo 

temático no nível individual compreendeu os seguintes fatores: a vida no país de 

origem, a família, a tradição migratória e os motivos da emigração. Já no nível social, 

o núcleo temático foi identificado pelos fatores escolha do país e da cidade de 

acolhimento, as facilidades e dificuldades de interação social no destino.  

E no nível organizacional, o núcleo temático abrangeu fatores como a tradição 

empreendedora e a interação com funcionários no país de origem, a constituição da 

empresa no Brasil e a interação com funcionários no país de acolhimento. Na 

seqüência, os depoimentos foram analisados em correspondência aos referidos 

núcleos temáticos à luz dos conceitos e teorias sobre a identidade.  

 

 

5.1 Núcleo temático no nível individual: a vida no país de origem, a família, a 

tradição migratória e os motivos da emigração 

 

 

5.1.1 Dirigente imigrante 1 

  

 

P.L. tem 51 anos, é formado em economia, italiano e descendente de 

italianos, casado, cinco filhos – um homem e quatro mulheres. Com um ano e meio 

imigrou para a Argentina junto com seus pais. No início da entrevista, P.L. comentou 

sobre a tradição imigrante de sua família:  

Eu nasci na Itália e muito cedo, por assim dizer, me levaram para a 
Argentina – com a imigração pós a presidência do Presidente Perón – eu 
tinha um ano e meio – e após a guerra na Itália não tinha muito trabalho 
para a gente normal. – então meus pais – como tinha essa abertura para 
se mudar – decidiram viajar para a Argentina [...]. 
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No relato, o depoente apresenta, como motivo da emigração da Itália para a 

Argentina, a situação política e econômica de guerra e a falta de oportunidades de 

trabalho. P.L. relata, pelo que ouviu de seus pais, que a emigração para a Argentina 

foi difícil, porque seus pais acreditavam que iriam encontrar no país de acolhimento 

melhores condições de vida do que possuíam na Itália. 

[...] nós chegamos na Argentina no ano de 1954 - tristes porque na Itália 
tínhamos casa de material – de alvenaria – com todas – os luxo da época 
digamos – chegamos à Argentina com uma mão atrás e outra na frente – 
e começando a luta do zero – eu era criança e estou falando pelo que me 
contaram meus pais – então meu pai comprou um terreno – fez um 
barraco de chapa e minha mãe chorava – nem banheiro dentro tinha – 
então ela sempre falava: vimos da bela Itália para estar aqui num barraco 
de chapa, isso não é vida para nós – mas pouco a pouco se foram 
adaptando [...] meus pais viram que a Itália não era a Itália que eles 
podiam – é – progressar e fazer os seus filhos estudar – buscaram num 
país como a Argentina [...]. 

 

A família de P.L. acreditava que, se investissem dinheiro e trabalhassem, 

poderiam ter um negócio rentável. No entanto, a região na qual foram se 

estabelecer, na Argentina, era interior e não havia muita mão-de-obra, e as 

características do negócio no qual estavam investindo demandava mão-de-obra 

braçal. O depoente enfatiza esta passagem para explicar que, mesmo com 

dificuldades de mão-de-obra e tendo os próprios donos de trabalhar como obreiros, 

por serem imigrantes, o principal objetivo de seus pais era o progresso profissional e 

familiar; por esse motivo, estavam dispostos a ficar na Argentina. 

[...] meus pais eram imigrantes – são italianos - é – é – vieram no ano 48 
– ano 48 veio meu pai e no ano 49 seis meses depois veio minha mãe – 
em janeiro minha mãe foi para a Argentina né – aí começou – aí eles 
faziam é – minha avó tinha olaria  – olaria naquela época  – há muitos 
anos né – muito – era muito trabalho – de sol a sol – porque eles vieram 
de seu país da Itália para encontrar uma América – eles falavam uma 
América pensando que iriam vir aqui e encontrar a América como a gente 
diz lá – ou – lá na Argentina que diz na América é encontrar dinheiro – 
que trabalho – e fazer dinheiro e – não é nada disso né [...]. 

 

Em seu depoimento, P.L. ressalta que seu pai, mesmo com profissão 

modesta, pôde pagar os estudos dos filhos, ou seja, o objetivo dos pais imigrantes 

era trabalhar para dar aos filhos um estudo que pudesse ajudá-los na formação 

profissional. 
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[...] Meu pai era pedreiro [...] teve uma empresa de construção e nós 
estudamos e fomos nos aperfeiçoando nessa área – depois eu comecei a 
fazer esporte muitos anos + e conheci uma garota que fazia esporte junto 
comigo em um clube famoso da Argentina – desde os doze anos, treze 
anos, mais ou menos, que é a minha atual esposa, que mora em Buenos 
Aires. Eu estudava e namorava -  depois -  não trabalhava [...]. 

 

Sobre seu casamento, P.L. comenta que a família de sua esposa também 

tinha tradição migratória, principalmente por experiências de guerra. O depoente 

ressalta as dificuldades pelas quais essas pessoas passaram durante a imigração.  

[...] o pai de minha esposa era um polaco – que também tem uma história 
de vida – não frutífera – uma história muito cheia de aventuras e como se 
pode dizer + muitas experiências de vida na guerra na Rússia na Polônia 
– no Egito – na África na Inglaterra –enfim, passou por todas essas 
experiências de guerra e tinha duas opções – ou Austrália ou Argentina. 
Como o idioma inglês ele não dominava e tinha muitos polacos que 
viajaram para a Argentina, optou para ir para a Argentina [...].  

 

Quando P.L. se convenceu de que a vida na Argentina estava boa e que 

poderia dar a sua família uma vida tranqüila, os problemas começaram a aparecer. 

No relato percebe-se que a principal causa da imigração foram os problemas 

políticos e econômicos no país de origem. 

 

[...] até que chegou nosso querido presidente Menem e a caída do 
presidente Alfonsín – nessa época em uma exposição de brinquedos na 
Argentina – foi de visita um fabricante de brinquedos brasileiro – e aí é 
que conhecemos essa pessoa – essa pessoa nos convidou a viajar para 
o Brasil – e foi assim que viajamos ao Brasil – especificamente a 
Pomerode – porque essa pessoa é de Pomerode [...]. 

 

Depois de alguns anos, a Argentina continuou tendo problemas políticos, 

quando o governo implementou medidas econômicas desfavoráveis principalmente 

aos empresários, o que incentivou P.L. à emigração. P.L. compara a situação 

econômica que tinha na época da crise econômica na Argentina com a situação que 

o Brasil poderia lhe proporcionar. Esta passagem evidencia que o depoente analisou 

as possibilidades que tinha antes da imigração, e que já se identificava com o Brasil, 

por este motivo o escolheu como país de acolhimento. 

[...] eu vi que a Argentina estava indo toda para – para baixo – o governo 
estava tomando medidas que não eram as melhores que se devia tomar 
nesse momento – porque haviam as fronteiras e teve uma importação 
indiscriminada de todos os tipos de produtos – contrabandos – não deu 
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tempo das empresas reagirem – preparar-se para poder competir – até 
esse momento eram economias fechadas – como era também a do Brasil 
– então nós não tínhamos possibilidade de competir – assim como os 
carros nacionais – comparados com os carros importados – eram 
verdadeiras carroças – os brinquedos nacionais também eram 
brinquedos de século passado – comparando com os brinquedos de 
origem estrangeira – então antes de quebrar – eu optei por vir ao Brasil – 
que sempre considerei um país excelente – lindo para viver – 
maravilhoso para estar – e com um mercado consumidor muito maior – 
que juntando todos os países economicamente ativos da América do Sul 
– por isso que eu estou aqui [...]. 

 

 

5.1.2 Dirigente imigrante 2 

 

 

A.S. tem 56 anos é formado em economia, argentino, descendente de 

Alemães, casado, tem um filho e mora no Brasil, na cidade de Pomerode, desde 

1994. A.S. não falou muito da família e da vida no país de origem. Seu depoimento 

foi, em grande parte, objetivo. 

 

[...] bom eu nasci na Argentina – na verdade moro aqui e lá – não posso 
viver aqui de todo porque tenho que cuidar da empresa – que é na 
Argentina – a – na verdade uma filial né – e bom – sou de lá [...]. 

 

A.S. comenta sobre a vida no país de origem, falando pouco, mas valorizando 

as amizades que fez e que considera importantes por serem de longa data. A.S. se 

sente bem quando as pessoas o reconhecem e gosta de ter pessoas com as quais 

possa conversar sobre assuntos comuns, o que, em Pomerode, não tem abertura 

para fazer. 

[...] tive uma infância boa – com muitos amigos – porque aqui também 
tenho amigos – mas lá estão os amigos de muitos anos – e – e – 
parentes mais chegados – e minha família gosta muito quando vamos 
para lá – porque podemos conversar sobre coisas mais comuns – sem 
tanta formalidade – porque – porque como disse são velhos conhecidos – 
mas aqui também temos amigos – e gostamos daqui [...]. 

 

Em sua infância, A.S. não gostava de estudar. Já hoje percebe que o estudo 

é importante para que seu filho seja bem-sucedido profissionalmente. Esta é uma 

característica marcante da família de A.S., com a qual se identifica e que repassa 

para o filho. 
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[...] ia ao colégio e não gostava de estudar como todos os meninos – mas 
que era necessário – porque nossos pais nos cobram o estudo – para ser 
alguém na vida – e é o que faço com meus filhos – sabe, meu filho – 
trabalha comigo – e fica também muito tempo aqui – já quase não vai à 
Argentina – é o meu braço forte – que cuida dos negócios do pai – 
porque tem estudo [...]. 

  

A.S. é casado e, geralmente, viaja com a família. Procura sempre voltar à 

Argentina e passar um tempo para rever os amigos, os parentes e para cuidar dos 

negócios. Este relato demonstra que A.S. acredita que a família deve seguir o 

homem em sua trajetória. 

[...] bom somos todos responsáveis – e quando se gosta acho que é para 
sempre – porque sempre está com a gente – eu venho e minha família 
está aqui – fico aqui três meses e depois volto e fico um mês na 
Argentina – sempre com minha família – mas a família mesmo é a 
esposa e os filhos – que sempre estão comigo – então + eu estava 
dizendo – que é isso né – que me casei como todo mundo e que temos 
filhos – meus pais moram na Argentina – mas nos vemos poucas vezes 
no ano [...]. 

 

 

5.1.3 Dirigente imigrante 3 

 

 

O.V. tem 57 anos e não tem formação escolar, estudou até o sexto ano do 

colégio, é argentino, descendente de italianos, divorciado, tem duas filhas e mora no 

Brasil, na cidade de Pomerode, desde 1994. Sua família também possui tradição de 

imigração, como comenta: 

O.V. relata sobre a dificuldade, nos primeiros anos de imigração, de sua avó, 

na Argentina, e o prosseguimento dos filhos na tradição migratória, que deu início ao 

empreendedorismo na família: 

[...] sete – oito irmãos – é – cinco homens e três mulheres né – só que 
vieram somente os homens pra cá – minha avó trouxe somente os filhos 
homens – porque já as mulheres eram casadas lá na Itália – e já tinha 
família – e os maridos trabalhavam lá em trabalho fixo e então ficaram lá 
né – e na – no começo da imigração para a Argentina foi minha avó – 
que começou a viajar no ano 1900 – começou a viajar da Itália – 
Argentina – fazia a safra na Argentina e voltava para a Itália – e fez assim 
quatro viagens – certo – onde que na última já ficou – e já mandou 
agendar os seus filhos né – porque já começou a se estabelecer né – 
minha avó fez uma sociedade com alguém – não sei – e aí chamou os 
filhos – que vinham os filhos – aí começaram a fazer algo certo né – algo 
bom para eles – com muita luta – porque isso era tudo interior – tudo 
campo né – onde que faziam este tipo de olaria – trabalho pesado né – 



77 

 

 

onde que – senão porque eram os dono – de que tinham que trabalhar 
na parte de todo mundo né – como obreiros né [...]. 

 

Na Argentina, a família de O.V. trabalhava com olaria. Na passagem seguinte, 

ele explica como funcionava o trabalho nesse segmento: 

[...] e aí começaram a trabalhar na sociedade né eles – trabalharam – 
fizeram – compraram bastante terra né para fazer olaria – e fizeram logo 
depois disso – sempre trabalhando desse jeito – fizeram uma polvera – 
não sei como se diz aqui – e logo depois de dois anos meu pai deixou de 
trabalhar na olaria – e em Buenos Aires na capital compravam edifícios – 
certo – para demolição – para colocar abaixo né – e com isso – é com 
os... como se diz com a demolição com as coisas com o que derrubavam 
as casas né – faziam o pó de tijolo né – faziam o pó de olaria e vendiam 
isso – e tinham máquinas que triturava tudo isso – e que isso naquela 
época se utilizava para fazer reboco – esse tipo de pó – esse tipo de pó 
de demolição – e meu pai – se encarregava de isso – e ia para a capital e 
ficava comprando e vendendo – porque eles compravam tudo inteiro né – 
sacavam portas – sacavam os pisos – sacavam dos edifícios né – e aí 
faziam leilões das coisas usadas – que naquela época se trabalhava 
muito com coisas usadas – e – tá – e o resto que era escombros de – de 
tijolos levavam tudo para lá – e faziam pó de serventia para as 
construções né – logo depois disso fizeram também um – montaram um 
– como que se diz – onde se vende construção – um material de 
construção né – tinturaria – marcenaria – e montaram uma marcenaria 
[...]. 

 

Quando os negócios na Argentina estavam indo bem, a família resolveu 

investir em um novo negócio de cujo funcionamento não tinham nenhum 

conhecimento. Foi quando os problemas começaram a aparecer. 

[...] e tinha um tio meu que era marceneiro na Itália né – trabalhava – 
montaram a marcenaria –- faziam esquadrias – faziam todas as coisas 
para construção né – até que tudo de vento em popa – até que é – isso era 
tudo de um tio meu – onde cada qual tinha a sua responsabilidade – na 
olaria – na parte de demolição – na parte de – de esquadrias – de 
marcenaria – era um negócio bom onde se vendia coisas para a 
construção né – era um negócio – era bem instalado né – fazia entrega 
com os caminhões de materiais para construção – até que fizeram uma 
sociedade certo – uma sociedade onde entraram – onde faziam baterias – 
acumuladores para motos certo – baterias não tinha nada a ver com o que 
eles sabiam né – não sabiam nada – só que pintaram a coisa de um jeito  
certo – foi um investimento a mais – que esse investimento em três anos – 
sugou tudo o que eles fizeram em uma vida de trabalho [...]. 

 

Os negócios da família com a olaria e o negócio de baterias não iam bem, 

segundo relata o depoente. Até que se encerraram as atividades, e começaram a 

reconstruir a vida aos poucos, com dificuldades, mas com o empreendedorismo 

característico do imigrante. 
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[...] já a coisa não estava boa – foi quando eles começaram a passar mal 
e – que em definitivo perderam tudo certo – eles – perderam tudo – 
tiveram que começar meu pai e meu tio – é – começaram a comprar 
terras de volta – com dívidas – começaram de volta a olaria – a trabalhar 
logo depois de perder tudo – certo – e começar de volta para poder se 
sustentar né – é – a casa deles – tiveram que transferir para outras 
pessoa – para não perder as casas também – ou seja – que era 
impossível né – é com uma mão atrás e outra na frente como diz o ditado 
né – por causa de um mal negócio [...]. 

 

O.V. comenta que estudou pouco, que se interessava pelo trabalho e não 

gostava de estudar, mesmo com o incentivo dos pais. Comenta o depoente que, 

para a família, o estudo era importante, mas ele preferiu trabalhar desde cedo. 

[...] sabe + e aí veio O. o burro do O. não queria estudar – teria – eu fiz o 
primeiro grau – Sr. O. veio de contrabando Argentino – foi fabricado na 
Itália e é de nacionalidade argentina [...] O. estudou até o sexto grau – 
tinha doze anos e pouco – e não quis – e não queria – não queria – mas 
me pressionavam – e procurei um trabalho – comecei a trabalhar – 
sozinho – com marcenaria [...] comecei a procurar um trabalho na 
marcenaria onde faziam carrocerias de caminhões né – carrocerias de 
madeira – só que tinha doze ou treze anos – era grandão mas – era guri 
né – era guri – e não sei se eu podia fazer mais do que fazia – e então 
me batia – porque eu não conseguia levantar tábuas que vinham [...]. 

 

Algumas dificuldades sugiram no início do trabalho, visto que, por ser jovem, 

não tinha força suficiente para executar o trabalho braçal de um adulto. Então 

procurou um emprego ao qual pudesse se adaptar. 

[...] trabalhei oito meses aí – e logo procurei um outro trabalho – aonde – 
é – fazia bicicleta – fazia todo o esqueleto da bicicleta e pintava e vendia 
para os seus montadores – que – montadores que colocavam as rodas – 
aí trabalhei sete oito meses – só que os aditivos se utiliza aí – na pintura 
– e o ácido – o solvente e tudo isso – me dava alergia – e não pude ficar 
mais né [...]. 

 

Como O.V. não estava se adaptando ao novo emprego devido à alergia, seu 

pai o levou para trabalhar em sua empresa. No início deu-lhe tarefas pesadas para 

convencê-lo de que, se somente estudasse, a vida seria mais fácil. No entanto, 

segundo O.V., sua vontade era de trabalhar, como relata: 

[...] e então meu pai disse – tu vem comigo – tu vai trabalhar comigo – e 
ele trabalhava no centro de Buenos Aires fazendo as demolições né – 
tava nisso ainda – e começou com seus pais e continuou até chegar aí – 
e foi onde que eu aprendi a fazer o plástico – tudo isso – e eu vou chegar 
aí – e comecei a trabalhar – e aí já tinha uns quatorze anos – coisa assim 
né – é agora meu pai disse – agora trabalhe duro – ou seja – queria que 
eu voltasse a estudar né – para me amolecer – para que deixasse o 
trabalho duro e fosse estudar que era mais fácil – então é – o braço a 
torcer – o que fazia com a pá e carregava no caminhão, né – duro – mas 
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duro ele – duro eu – até que depois de um tempo – ele começou a ver 
que eu não dava o braço a torcer – como que se diz – era pão duro de 
roer – então – disse – vai lá com o maquinista que comece a te ensinar a 
carregar o caminhão com o guincho – aí começou a amolecer – e 
trabalhei com ele e aprendi né – e comecei a trabalhar de guincheiro para 
carregar os caminhões [...]. 

 

Foi nesta época que O.V. começou a trabalhar com moldes para a produção 

de plástico. O.V. relata que foi uma época difícil, porque teve de aprender o trabalho 

sozinho, já que não tinha estudo. Olhava as pessoas  trabalhando e aprendia com o 

que via, como relata:  

[...] em pouco tempo comecei a trabalhar aí – aí onde eu aprendi a 
trabalhar com o plástico – a mexer com os moldes – certo – tinha 
dezesseis anos – comecei como qualquer outro – debaixo – montando 
linhas de montagem – só que aí tinha ferramentarias – tinha injetoras – 
faziam tudo lá dentro né – eu lembro que quando era a hora do café – 
gostava de olhar as coisas – porque – não é bobo – gostava de ver isso e 
aquilo outro – e aí falou se eu não gostaria de trabalhar com a 
ferramentaria – e aí falei – porque não – te anima – sim – e aí me 
passaram uma soldadura que colocava as placas das baterias – onde se 
soldava e se faziam os blocos né – e aí – logo passei para as injetoras né 
– de maquinista né – sempre olhando o que outro fazia – só que eu me 
interessava pelas coisas né – me interessava porque gostava – então se 
foi né – e ferramentaria também – quando tinha meu tempo livre – ia para 
a ferramentaria porque tinha uma ferramentaria aí – e olhava o que 
faziam – e isso – e aquilo outro – e me passaram a ferramentaria 
também –  fiquei trabalhando na ferramentaria ta – e foi indo – e trabalhei 
três anos [...]. 

 

O.V. sentia que, mesmo podendo trabalhar na Argentina, acreditava não 

haver mais mercado para crescer, e o desejo de crescer o fez repensar o negócio e 

tentar algo novo, como relata: 

[...] só que quando chega a um topo – é – não pode dizer – eu vou parar 
aqui – certo – porque tu vai crescendo na medida que vai podendo – 
certo – quando tu chega lá não pode parar – porque tu retrocede né [...]. 

 

Acrescentando-se à necessidade de crescimento pessoal e profissional, 

problemas políticos começaram a atingir a Argentina, o que desmotivou O.V. a 

continuar com a empresa no país e a procurar outro para investir. Esta é uma das 

características identificadas como estimulo à imigração pelo dirigente imigrante. 

[...] então – aí começaram os problemas – o país começou a se virar um 
pouco – coisas ruins né – aí tinha que começar a lutar para manter o que 
havia feito né – se estás fazendo pouco – faz e pronto – quando chegas 
lá em cima – e diz basta – aí – aí as coisas não foram boas para o país 
que – lá sempre é uma coisa irregular – e tive que começar a lutar para 
manter o que havia feito né – e aí começou a luta [...]. 
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Além dos problemas políticos pelos quais passava a Argentina, na época, a 

empresa de O.V. foi fiscalizada e teve de assumir o pagamento de tributos ao 

governo. Em virtude disso, não quis mais ficar no país, por ter desacreditado do 

governo. Foi nesta época que começou a vir para o Brasil, para tentar novos 

negócios. No entanto, como relata, no Brasil, algumas empresas que procurou para 

fazer sociedade não lhe deram atenção, porque existiam empresas grandes e a sua 

ainda era pequena: 

[...] quando acabou tudo isso – eu queria fugir – já não queria saber de 
mais nada – queria fugir – queria fugir – por mais que queria fugir – 
falavam para mim – vão te procurar – mas estava pagando – mas não 
queria pagar – porque não era justo – não era justo + e aí que então a 
gente – já no ano + antes de começar essa época ruim – nos anos 90 – 
eu já comecei a vir para o Brasil né – e comecei a me relacionar aqui 
com algumas empresas – e aí fiz intercâmbio de moldes – é – exportei – 
e aí comecei a fazer uma relação no Brasil aqui com eles – só que aí não 
deram bola né – cada um tinha sua empresa né – eram empresas 
grandes – quem iria dar bola para alguém da Argentina né – não deram 
bola – éramos pequenos também né [...]. 

 

 

 Quando O.V. decidiu vir ao Brasil, sua família ficou na Argentina. O depoente 

comenta que não quiseram segui-lo, visto que as filhas estavam estudando e sua 

esposa precisava cuidar da empresa, que ainda não estava dissolvida. 

 

[...] os filhos estavam estudando na época – M. estava por receber o 
título de contabilidade – assim – para assinar os balanços né – e minha 
mais nova estava também estudando – e continuaram assim – e sabe o 
que acontece é que estão cômodas como estão – estão na empresa lá – 
têm suas amizades – então não querem se incomodar – eu penso que 
talvez mais para frente a mais nova – possa vir né seria bom para... – 
porque ela gosta de estar comigo [...]. 

 

 

5.2 Núcleo temático no nível social: a escolha do país e da cidade de 

acolhimento, as facilidades e dificuldades de interação social no destino 

 

 

5.2.1 Dirigente imigrante 1 

 

 

P.L. comenta que até ser convidado pelo seu sócio a morar em Pomerode, 

desconhecia a existência da cidade. Esta passagem demonstra que a cidade de 
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Pomerode não foi escolhida por iniciativa do dirigente imigrante, mas por indicação, 

na época, de seu sócio, que já morava na cidade. 

[...] Pomerode não sabia nem que existia no mapa – Pomerode foi 
somente pela pessoa que morava aqui e que nos convidou – não é uma 
cidade reconhecida – porque não é uma cidade turística – em qualquer 
outra parte se fala de Camboriú – Florianópolis e do resto das cidades – 
e esta região não se conhece – e quando eu muitas vezes digo na 
Argentina – onde estás? - em Pomerode – o que é Pomerode? [...]. 

 

Apesar de ser uma cidade pouco conhecida, P.L. relata as qualidades da 

cidade que o acolheu no Brasil. Comenta sobre o nível de preparo da mão-de-obra 

disponível na cidade, sendo esta uma das características que acredita ser 

importante. 

[...] Pomerode é uma cidade realmente rica economicamente ativa – tem 
nível de ingresso muito bom – não tem desocupação – e o nível de 
preparo dos funcionários é muito bom – o nível de acolhimento é muito 
bom [...]. 

 

Sobre os motivos de ter escolhido a cidade de Pomerode, em vez de qualquer 

outra cidade no Brasil, P.L. cita a resposta de um engenheiro de uma multinacional 

que respondeu sobre esta mesma questão:  

 

[...] e segundo conversas com uma multinacional eu fiz uma pergunta a 
eles –por que Pomerode? Sendo uma empresa que tem possibilidades 
de estar em qualquer outro lugar – o engenheiro diretor dessa empresa 
me respondeu –por que Pomerode e não São Paulo – por exemplo – 
porque – me disse que – o lugar onde está colocado essa cidade – é 
estrategicamente não muito diferente a São Paulo que está a 600 
quilômetros – porém – estamos perto do Mercosul – como um nicho – e 
de Pomerode a São Paulo é somente uma noite de caminhão – ou seja – 
que o custo ou a distância não varia muito – a outra – questão que eles 
tomaram em conta era – que o pessoal que atualmente trabalha em 
Pomerode estava muito mais capacitado que as pessoas que podiam 
ocupar, de São Paulo, especificamente na área técnica [...]. 

 

Na parte social, a convivência com as pessoas de Pomerode, segundo P.L., é 

estritamente formal, sem laços de amizade – diferente do que estava acostumado a 

encontrar na Argentina. A falta de amigos foi, inicialmente, um dos fatores marcantes 

no processo de interação com a cidade de acolhimento, visto que se identifica com 

lugares mais acolhedores e mais receptivos, principalmente na vida social. 

[...] agora – como eu sou visto pela população – essa região de origem 
alemã – são muito fechadas – então é muito difícil de fazer amizade com 
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eles – amizade no sentido de amigo – de gente conhecida não tem 
problema – de compartilhar uma cerveja – menos – mas conseguir um 
amigo é difícil – é difícil porque eles não dão – dizem que leva muitos 
anos – já passaram quatorze – eu tenho mais amigos brasileiros –
brasileiros – de origem estrangeira – do que alemães – não sei se é 
comodismo – se é facilismo ou se essa gente não se quer incomodar [...]. 

 

 O depoente esperava encontrar em Pomerode um ambiente harmonioso e 

carinhoso, como ele próprio caracteriza os países latinos, inclusive o Brasil. P.L. 

considera Pomerode uma cidade atípica, em que o comportamento das pessoas não 

condiz com a população geral do Brasil, com sua característica harmoniosa e latina. 

[...] porém não tem esse ambiente latino – carinhoso – aberto – como é 
os brasileiros – como é o argentino ou como os italianos – aqui é – boa 
tarde – bom dia – pronto – as casas com lindas flores – lindos carros – 
porém nunca entras na casa – nem te convidam – salvo um café ou um 
aniversário – tudo muito pré-estabelecido – não consigo chegar em uma 
casa porque tenho desejo de ver a K. – Oh! que tal – senta – como – não 
você não via – fica aqui – não! – isso não existe aqui – tem que ligar – 
posso ir – ou se te convidam vai – se não – não tem esse tipo de coisa 
[...]. 

 

Devido às dificuldades em fazer amigos, P.L. distingue claramente que, no 

aspecto privado, é difícil estar longe de casa Para ele, no entanto, vale a pena 

quando se busca uma vida melhor, principalmente no aspecto financeiro. Em seu 

relato P.L., considera a vida de imigrante difícil, visto que não poderia ser diferente 

da imigração pela qual passaram seus pais, comentada anteriormente.  

[...] então – no aspecto privado é difícil estar longe do país de origem – é 
claro – não é culpa de ninguém – só que um imigrante – está formado – 
desde o nascimento – com idéia de progresso – então se busca o 
progresso [...]. 

 

Quando questionado sobre seus filhos, sobre os motivos pelos quais eles não 

moram no Brasil, P.L. mencionou que devido à sua vida difícil durante a imigração, 

não teria condições de manter uma família numerosa no Brasil e pagar os estudos 

de seus filhos. Por este motivo, eles ficaram na Argentina. 

[...] eu tenho uma família numerosa – cinco filhos – são todos estudantes, 
e em Buenos Aires as faculdades estão perto de casa – são as federais – 
são muito boas internacionalmente falando e são grandes – então no 
aspecto educacional eu não teria possibilidade de manter cinco filhos na 
escola ou faculdade – então este é um dos motivos pelo qual eles não 
estão aqui – de todo modo – todo mundo tem residência – todo mundo 
tem cidadania italiana – a cidadania Argentina e a residência brasileira – 
cada um vai ter a liberdade de viver no país que mais gosta [...]. 
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Um de seus filhos, o mais novo, mora e estuda no Brasil. P.L. comenta que 

antes de trazer toda a família para o Brasil, para iniciar uma nova vida, preferiu 

estabelecer-se. E, quando isto ocorreu, deixou a decisão a critério dos filhos. Uma 

das características da família de P.L. é que a família sempre deve seguir o homem. 

No entanto, demonstra considerável adaptação a novos preceitos, ao entender que 

os filhos devem ficar onde acreditam ter melhores condições de trabalho e estudo.  

[...] escolheu estudar no Brasil (o filho mais novo) e está estudando 
administração em comércio exterior – também eu disse que vinha 
primeiro porque esse é o único filho homem – o resto são todas mulheres 
– então que pelo menos que alguém soubesse o que eu estou fazendo – 
é porque –  é – é – porém – bom – Deus dirá se todo mundo virá para cá 
ou não – eles gosta gostam – só que – claro – é difícil cortar a carreira – 
e quando um começa toda uma atividade é muito difícil deixar onde está, 
porque é uma incerteza do que vai acontecer – agora faz um par de anos 
que tudo está tranqüilo – que a coisa funciona – porém antes que não 
sabia – então antes de trazer toda a família e mudar completamente de 
vida eu tinha que estar bem seguro – só que para ter essa segurança – 
agora eles estão quase todos terminando a carreira – então não posso 
cortá-la [...]. 

 

Comentando sobre a receptividade da população da cidade de Pomerode, 

P.L. ressalta que em geral é bem atendido na cidade, e que seu sotaque agrada aos 

moradores, principalmente porque já está lá há alguns anos. Em tal comentário, 

percebe-se uma forma de identificação desse dirigente, pois demonstra, com isto, 

que a ele agrada que os moradores o identifiquem e o reconheçam com sotaque de 

imigrante. 

[...] eles me entendem – com outra delicadeza – pode-se dizer assim – e 
lhes agrada sentir o sotaque que é diferente – e nessa cidade todo 
mundo me conhece – e é claro – sinto a receptividade das pessoas – já 
são muitos anos [...]. 

 

Sobre a questão de preconceito ao imigrante na cidade de Pomerode, P.L. 

afirma que o que existe não é preconceito e, sim, uma pré-avaliação que a 

população faz do imigrante, para verificar suas qualidades pessoais e profissionais, 

para que, então, seja aceito na cidade. Nesta passagem, P.L. se identifica como 

estrangeiro, ressaltando sua identidade nacional, reconhecendo que pertence a 

outro país, mas que sua proposta de progresso empresarial é boa e que, portanto, é 

bem visto pelos moradores da cidade. 
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[...] eu assim pessoalmente não sinto (preconceito) – volto a repetir – tem 
muitas pessoas que dizem que nesse tipo de cidade existe um 
preconceito – não contra o imigrante estrangeiro – mas contra o 
imigrante brasileiro também – se é de outra cidade é visto com certo grau 
de – hum – desconfiança – até que essa pessoa – convive no dia-a-dia – 
vê que tem uma vida tranqüila – depois é aceito – assim – eu 
pessoalmente não sinto – nenhum tipo de preconceito [...]. 

 

Mesmo com as dificuldades de interação com as pessoas de Pomerode, P.L. 

demonstra gostar da cidade. O depoente valoriza a vida tranqüila que tem em 

Pomerode, mencionando que esta tranqüilidade já não encontraria em muitos 

lugares, nem mesmo na Argentina.  Percebe-se, nesta passagem, que P.L. teve de 

se adaptar a alguns dos costumes da cidade para uma melhor integração. 

[...] aqui ainda é muito livre – todo mundo anda livre – as casas quase 
não têm segurança nenhuma – as grades – nas casas – são poucas que 
têm – isso é – é – uma sensação de liberdade que uma pessoa vive [...] 
aqui um entra deixa a porta aberta – deixa a janela aberta – esquece a 
casa todo o dia aberta – volta à noite – e quando retorna as coisas estão 
todas no mesmo lugar – ninguém mexe [...]. 

 

P.L., ao ser questionado sobre os costumes que tinha quando morava na 

Argentina e aqueles que adaptou da cidade de acolhimento, comenta sobre a falta 

que sente em estar com a família, que é uma das características marcantes da 

identidade Italiana e da identidade que cultivava na Argentina. 

[...] bem – os costumes que temos na Argentina como os índios têm de 
fumar a pipa da paz é o chimarrão é claro que no Rio Grande se 
acostuma – mas nessa região é muito difícil achar alguém – então fica 
restrito ao meu consumo – costumes que não consigo ter são as 
reuniões familiares dos domingos – como toda família italiana se reúne 
na casa da mãe – como toda a minha família está em Buenos Aires – 
essas reuniões são somente quando eu viajo [...]. 

 

Sobre os costumes alimentares, P.L. comenta que, inicialmente, não gostava 

da comida característica de Pomerode, mas com o tempo foi se adaptando, ao ponto 

de, ao voltar ao seu país de origem, sentir falta da comida da cidade de acolhimento. 

Esta passagem revela que quanto mais tempo o imigrante passa fora de seu país, 

maior a capacidade de integração e de adaptação aos costumes do país de 

acolhimento. 

[...] um dos primeiros costumes que tive que tratar de mudar foi o hábito 
alimentar – e – o tipo de alimento que se consome comumente aqui não 
são os mesmos que se consome na Argentina – no princípio não gostava 
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de feijão – não gostava de arroz – não gostava de aipim – não gostava 
de repolho roxo – só gostava de churrasco e alface e tomate e cebola, e 
toda essa questão que na Argentina é muito comum – porém, o resultado 
é que agora quando volto para a Argentina e não tenho esse feijãozinho 
– não tenho esse aipinzinho frito – fico com saudades [...]. 

 

Outro costume que o depoente comentou ter mudado foi relativo à 

vestimenta, devido à temperatura em Pomerode ser muito quente, diferente do país 

de origem.  

 

[...] depois as vestimentas – esse foi outro costume que tive que me 
adaptar – porque aqui a temperatura é relativamente quente – um anda 
com bermuda – chinelos – assim – depois do serviço – e na Argentina 
tem que ir sempre com meias com calças – com – no inverno sobretudo 
– e bem arroupado senão se sente muito frio [...]. 

 

A integração de P.L. com o país de acolhimento é percebida por seus filhos, 

principalmente em seu sotaque. Nessa integração bem sucedida, o dirigente 

imigrante sente ter encontrado no país de acolhimento um lugar melhor para viver. 

[...] meus filhos sentem que não é o sotaque que conheciam o pai – e – 
bom – quando um está aqui sente saudade de lá e quando está lá sente 
saudade daqui [...]. 

 

Após vários comentários sobre o Brasil e sobre a Argentina, P.L. foi 

questionado se cultivava o sentimento de ser brasileiro. Explica, então, que pelo 

Brasil ter-lhe dado muito, sente-se agradecido pelas oportunidades, principalmente 

pela cidade ter acreditado em seu potencial empreendedor. 

[...] dependendo quem está jogando – o meu coração está dividido em 
três países – Argentina – Itália e Brasil [...] nunca tomei a cidadania 
Argentina nem brasileira – tenho passaporte italiano – da comunidade 
européia – então se isso fica no coração – sempre tira – que realmente 
na vida não posso dizer de que país gosto mais – porque o Brasil me – 
me – me está dando muito – e me sinto gratificado também de um país – 
que sem perguntar muito – me perguntaram – que quantidade de 
pessoas vai empregar e o que eles podiam me oferecer – e isso é muito 
difícil somente com um projeto – que acreditem em ti na prefeitura – e te 
diga – tudo bem – podemos te dar isso – isso e isso – nos outros países 
não é tão assim – você vai a uma prefeitura e não consegue falar nem 
com o secretário do porteiro [...]. 

 

Comentando sobre onde deseja morar o resto da vida, P.L. não tem dúvidas 

ao responder e considera o Brasil o país onde pretende se firmar definitivamente, 
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excluindo a possibilidade de, em algum momento, voltar a morar na Argentina. 

 

[...] eu agora acho que aqui é o meu país – e voltar – não sou muito velho 
nem muito jovem – porém acho que estou na metade de minha vida – 
então volto é só a passeio e para visitar a família – mas não para 
trabalhar – ou quem sabe se o mercado – assim permitir – colocar uma 
filial da empresa brasileira na Argentina [...]. 

 

P.L. comentou sobre o que mais valoriza atualmente, sobre seus amigos, a 

família, e os princípios éticos de uma boa educação, que deu e que ainda espera dar 

a seus filhos. O depoente entende que o estudo é importante e que para uma vida 

feliz e em harmonia é importante ter amigos. 

[...] bom o mais importante para mim como pessoa é a pessoa – o mais 
importante para mim como ente de uma pessoa é a família – e o mais 
importante para o ser humano é estar formado com os preceitos morais – 
éticos – para uma vida sã – tratar que não falte o apoio de pai para filho 
[...] tratar de saber que companhias tem – tratar de encaminhá-lo em sua 
vida futura – tratar de ter muitos amigos – o que é difícil – porém + 
digamos o mais importante é o que se disse que a pessoa mais rica não 
é a que mais tem mas aquela que se conforma com menos – então se eu 
me conformo em ter o necessário para ser feliz – feliz é um estado de 
ânimo [...]. 

 

P.L. relata que teve problemas no Brasil para obter a residência, cujo 

processo considera muito oneroso e demorado. O depoente comenta que imaginava 

ser um processo menos burocrático, visto que veio ao Brasil para dar empregos. 

P.L. identifica-se como empreendedor nesta passagem. 

[...] por exemplo existe uma lei de imigração que agora estão mudando – 
porém é muito difícil conseguir a residência para uma pessoa que queira 
vir trabalhar no Brasil – ou seja – o Ministério do Trabalho eles colocam 
todo o tipo de pedra porque dizem que se tem – um brasileiro que pode 
ocupar esse posto – não precisa de um estrangeiro – então um 
estrangeiro pode ocupar sempre quando não existe um brasileiro – então 
se geralmente pessoas muito capacitadas que vêm de outros países não 
conseguem se encaixar no mercado laboral – porque – porque são 
muitos empecílhos no meio para poder ascender  nesse caso – no meu 
caso é diferente – porque eu estava com uma empresa dando postos de 
trabalho [...]. 

 

Segundo o depoente, os procedimentos adotados para obter a residência no 

Brasil são muito difíceis, mesmo que se tenha a intenção de instalar uma empresa. 

Comenta sobre as diferenças adotadas no processo para imigrantes do Mercosul e 
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de outros países. Assim, por ser considerado italiano, no Brasil, seu processo de 

residência foi mais oneroso e demorado.  

[...] existe uma legislação para obter a residência – residência não é 
sinônimo de cidadania – pode obter residência – as pessoas que fazem 
um investimento – existe a lei do Mercosul – onde todos os nascidos nos 
países integrante do Mercosul – tem um determinado regime para poder 
obter a residência – e tem outro – extra-Mercosul [...] eles + me 
consideram europeu – não argentino – por mais que tenha residência 
Argentina – por mais que tenha família Argentina – para o Brasil eu 
continuo sendo europeu + e – é – o trâmite é simplificado para as 
pessoas do Mercosul [...]. 

 

Questionado sobre os trâmites para retirar a identidade de estrangeiro, P.L. 

comenta que se trata de um processo muito burocrático e demorado, e que muitas 

vezes as pessoas decidem ficar ilegais no país, não porque querem, mas porque os 

trâmites da legalização são difíceis. 

 

[...] demora mais tempo para se obter a cédula de identidade brasileira de 
estrangeiros – que o tempo que demora para obter a aprovação do 
Consulado Brasileiro no país de origem – quando junta todos os 
requisitos – se entras no site do Consulado – quatro dias hábeis – 
teoricamente – na teoria – eles dão o visto – porém – na realidade depois 
demora mais ou menos um mês – porque um papel falta – porque um 
formulário tinha um erro de ortografia –enfim – tudo burocrático – e 
depois aqui demora mais ou menos seis meses para obter a cédula de 
identidade para estrangeiros [...]. 

 

P.L. teve que fazer um depósito inicial para adquirir a residência brasileira. 

Acredita que este investimento poderia ter sido excluído, visto que estaria dando 

empregos e investindo no Brasil.  

[...] eu inclusive fui muitas vezes + ao consulado brasileiro – à Embaixada 
Brasileira em Buenos Aires – e digo como – se eu – tenho uma empresa 
que tinha dez funcionários – agora temos cinqüenta – melhorei a 
tecnologia – abri novos mercados – estamos exportando – é uma 
pequena – porém sem dívida – não tem problema de nenhum tipo – 
porque não me podem outorgar a residência – ah! porque a lei diz que o 
Senhor – porque é italiano tem que pagar duzentos mil dólares – 
depositar em uma conta oficial – porém se o capital da empresa supera 
este valor – porque não posso consegui-la – então – em uma 
oportunidade – falaram no consulado – que preparasse o processo – 
explicando tudo – o processo de iniciação da empresa – como foi – 
referências comerciais – referências bancárias – pegamos todo o 
patrimônio da empresa – o que faz – o que não faz – o que deixa de 
fazer – até o dia de hoje nunca recebi notícias + a respeito – então o 
único que restou – foi economizar durante quatorze anos – para tratar de 
juntar o dinheiro exigido – não interessou – digamos – isso é a parte 
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negativa – não interessou – o que cresceu a empresa – nem o que fez – 
interessou somente – que o requisito era depositar o valor [...]. 

 

Sobre a situação da burocracia, P.L. acredita ser necessária para evitar que 

estrangeiros entrem no Brasil ou em qualquer país para ocupar o trabalho de um 

nativo. Porém, comenta que nesse processo poderia haver uma seleção 

diferenciada, principalmente para imigrantes que queiram investir no Brasil e dar 

empregos, como é o seu caso. 

[...] a parte burocrática – por um lado – é bom para não ter tanta gente – 
imigrante – de países limítrofes – como é o caso da Argentina – por outro 
lado – eu acho que eles englobam em uma situação geral – e não 
distinguem quando é uma pessoa que realmente merece ter a residência 
e quando não – qual é – que benefício dá para o país uma pessoa e qual 
tira o emprego de um brasileiro – isso é o que eu sempre tratava de 
diferenciar – eu não estou tirando um emprego – ao contrário – eu estou 
dando emprego – me tinham que dar de graça – e não depositar esse 
dinheiro [...]. 

 

 

5.2.2 Dirigente imigrante 2 

 

 

Sobre a escolha da cidade de Pomerode, A.S. explica que, inicialmente, seus 

sócios queriam instalar-se em São Paulo, para estar perto das grandes empresas. 

Por incentivo seu, escolheram a cidade de Pomerode, porque se identificavam com 

a cidade, visto que é de descendência alemã. 

[...] é engraçado + sabe que meus sócios não queriam vir para aqui – eu 
é que gostei e quis vir – porque gostei da cidade e das pessoas – porque 
queriam ir para São Paulo – que é uma cidade grande – e lá tem 
bastante gente para trabalhar – que é diferente daqui porque aqui temos 
que buscar de fora – a S. – conhece – é de Blumenau – que é uma 
pessoa de confiança para trabalhar no escritório – mas aqui é bom – 
então eu gostei primeiro – por meus sócios não estávamos aqui mas em 
São Paulo – lá está perto de tudo e das grandes empresas e do mercado 
– mas aqui também temos tudo perto – e temos tranqüilidade e boas 
pessoas [...]. 

 

Para A.S., Pomerode é uma cidade muito boa para o trabalho e não para a 

diversão. Comenta que para se divertir vai a cidades próximas.  
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[...] mas digo que é para trabalhar – porque, se queremos nos divertir 
vamos a outra cidade – mas se queremos tranqüilidade ficamos aqui – 
mas eu gosto daqui – sempre gostei de Pomerode [...]. 

 

A.S. afirma que gosta das pessoas de Pomerode e do que encontrou na 

cidade, como os incentivos dos órgãos públicos e a mão-de-obra. O depoente 

acredita que não teria o que tem hoje se tivesse se instalado em outra cidade: 

[...] sou descendente de alemães e gosto daqui – as pessoas são como 
esperamos que sejam – nada mais – nada menos – nada para que se 
possa falar – sabes – então eu vi que aqui era o lugar ideal – temos boa 
amizade com a prefeitura e temos benefícios para produzir aqui – e não 
sei se teríamos isso tudo em São Paulo – ou em outra cidade – aqui 
todos me conhecem – e vê que eu tenho sotaque forte – gosto do meu 
idioma – e as pessoas gostam que sou assim – é parecido [...]. 

 

Questionado sobre as amizades em Pomerode, A.S. explica que é muito difícil 

ter amigos na cidade e justifica afirmando que o idioma dificulta a comunicação.  

[...] porque lá (na Argentina) estão os amigos que falam o nosso idioma – 
e aqui todos ficam olhando muito – porque querem saber o que estamos 
dizendo – ficam nos observando – acho que querem saber o que 
fazemos – mas isso é comum – quando vou para a Alemanha – também 
fico observando as pessoas – sabe que é assim mesmo – e sempre se 
vê pessoas diferentes – sabe – e só encontramos espanhóis – não 
encontramos ninguém que falasse inglês – foi engraçado – e é o que 
acontece hoje – viajamos para encontrar pessoas de nossa terra – com o 
nosso idioma – isso é engraçado [...]. 

 

Como um dos motivos para a imigração, A.S. aponta o mau momento político 

por que passava a Argentina. Compara, então, com a tranqüilidade que encontrou 

no Brasil e com a segurança que pôde proporcionar aqui para sua família. 

 

[...] sabes que as coisas não andavam muito boas na Argentina – o 
governo não é como aqui – aqui temos o benefício do governo que 
investe em empresas – no produtor – lá não temos isso – é tudo sempre 
difícil – e agora está sabendo você que está tudo ruim de novo – porque 
o câmbio não favorece – não temos como investir – mas o que eu ia falar 
é – gostamos do país onde nascemos – porque nascemos – neste lugar 
– e vivemos a vida toda – ou acho que quase toda – mas eu gosto da 
Argentina – mas acho que vou um dia morar aqui de forma completa – 
este é o meu final – porque aqui temos segurança – lá está igual a São 
Paulo – muito roubo – muita gente morre – e aqui temos a segurança – 
ainda temos uma vida tranqüila – mas temos que nos cuidar – temos 
família e precisamos de segurança – e de um lugar para morar o resto da 
vida [...]. 
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Sobre as diferenças entre os costumes de origem e os da população de 

Pomerode, A.S. cita, principalmente, a comida, sendo esta uma das mudanças a 

que teve de se acostumar. Pelo fato de estar entre dois países, ou seja, ora na 

Argentina, ora no Brasil, adquiriu a capacidade de adaptação aos costumes 

alimentares com mais facilidade. 

[...] sabe que se gosta de tudo – gosto da comida daqui – quando estou 
aqui – porque se a gente se acostuma a comer por algum tempo – a 
gente gosta – e depois muda – então começa a se acostumar com outro 
– e então muda de novo – e – e – é isso – sempre fui igual – gosto de 
muitas coisas e não gosto de outras como qualquer pessoa – não fico 
observando essas coisas – já que disse – então eu gosto da comida 
daqui [...]. 

 
Sobre a vida na Argentina, A.S. relata que quando volta para aquele país, 

pensa que está em Pomerode, onde tudo é tranqüilo. Tem de, então, mudar os 

hábitos rapidamente.  

[...] eu vejo que penso que lá é tudo tranqüilo como aqui – mas não é – 
então logo trato de mudar os hábitos – de fechar as janelas – de cuidar 
ao entrar em casa – ou – ou na rua também – e como vê o meu sotaque 
é o mesmo – mas sentem uma diferença – uma diferença de falar mais 
lento – entende – aqui se fala lento e de forma diferente – e preciso falar 
assim aqui para que todos me entendam – para facilitar – e quando saio 
vejo que estou diferente – porque se acostuma [...]. 

 

 Quando está no Brasil, A.S. sente-se brasileiro, mais que argentino; e quando 

na Argentina, o mesmo ocorre. Este relato evidencia que A.S. adapta-se aos dois 

paises facilmente, demonstrando a flexibilidade de sua identidade. 

[...] quando estou aqui sou brasileiro – quando estou na Argentina – sou 
argentino – que é – o que eu disse – que a gente se acostuma quando se 
está em um lugar – mas sei que o meu fim é aqui – uma hora eu venho 
definitivo viver aqui – que é onde está a empresa e onde está o meu lar 
[...]. 

 

 Para A.S., a família deve acompanhar o homem aonde ele for, e os filhos 

devem seguir com a empresa do pai quando este não estiver mais em condições de 

fazê-lo: 

[...] a família sempre deve estar com o homem – e deve acompanhar – é 
difícil – como no início – mas é bom quando as coisas estão bem – e 
estão melhores do que lá – e isso – então – não vejo nada que possa ter 
mudado – porque aqui estão pessoas que eu gosto também – mas os 
meus filhos podem viver em outro lugar se quiserem – mas gostam daqui 
também – e devem cuidar da empresa pra mim – quando eu não quiser 
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fazer mais nada – por isso estão se preparando agora – dentro da 
empresa – então sempre ficamos juntos – entende – eu gosto de estar 
com a família – e isso eu posso ter aqui – uma vida tranqüila com a 
família – meu filho me ajuda e + acho que ele gosta, porque faz o 
trabalho muito bem – e gosta de estar viajando [...]. 
 

 

 

5.2.3 Dirigente imigrante 3 

 

 

Para O.V., o Brasil é um país que tem vários atrativos, se comparado com o 

mercado argentino. Por esse motivo, O.V. acreditou haver bons negócios no Brasil, 

como se percebe em seu depoimento: 

 
[...] sabe qual a diferença – nós para poder se manter no mercado lá – 
teríamos que ter produtos novos todos os anos – e aqui – aqui no Brasil – 
naquela época – anos 90 – tinha vinte e cinco produtos – nós 
cansávamos – as coisas que faziam com os vinte e cinco produtos 
tinham novecentas pessoas trabalhando – ou seja – não se preocupava 
em fazer coisas novas porque – não conseguiam dar conta dos produtos 
que tinham – e tudo ao contrário de nós – porque nós, para seguir no 
mercado tínhamos que ter coisas novas para poder vender o que estava 
fazendo né [...]. 

 

Sobre a cidade de acolhimento, O.V. fala da dificuldade em fazer amigos, 

visto que as pessoas só se reúnem quando têm festa e quando são convidadas. Tal 

característica, marcante no relato do depoente, desponta como um dos fatores que 

dificultou sua integração à sociedade de acolhimento. 

[...] se em alguma festa para ir assim tudo bem – apoio – quando 
precisam de alguma coisa – para a cidade – são muito fechados eles – 
realmente hoje aqui não tenho amigos – aqui não tenho amigos – porque 
são pessoas muito fechadas – tu vai conversar tudo bem e tal – e tchau e 
acabou – e não é que podes ter uma relação de amizade assim – na 
Argentina não precisa de falar para alguém ir na minha casa tomar um 
café – ou tomar uma cerveja – não eles vêm diretamente – é meu amigo 
– sem convidar – ou convida tu – e aqui nem convidado se é – é meio 
assim – muito fechado né – bem diferente do que a gente está 
acostumado [...]. 

 

Na cidade de acolhimento, O.V. teve dificuldades em se adaptar aos 

costumes típicos da cidade. Para ele, essa dificuldade de adaptação é natural, já 
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que sua família, durante o período migratório, também passou por situações 

semelhantes. 

[...] te posso assegurar que foram anos muito difíceis aqui – porque – 
outro país – outros costumes – outro idioma – outras é – outra casa – 
outras leis diferentes – mesmo que lá não se conhecia – mas se sabia 
com o que se estava mexendo – sabia – e aqui não sabia nada – e muito 
duro tudo – assim como foi o começo de que – parecia que tudo era – 
que colocavam algo na roda do carro para que não funcionasse né – 
sempre certo assim nosso trabalho – ninguém nunca encontrou uma 
coisa que – diga: ah! sim – que bom – saiu bem [...]. 

 
O.V. não costuma procurar as pessoas da cidade, fora do ambiente de 

trabalho, e acredita ser este o motivo de não ter muitos amigos. Esta falta de 

integração se deve às características típicas da sociedade de acolhimento, em que 

as pessoas são muito fechadas em comparação com os argentinos.  

[...] a comida – o relacionamento – o povo não é amigo – mas acredito que 
por ser alemão – mas também escuta – a gente muito não se dá porque 
também eu não vou a botecos – não vou – mas com relacionamentos aqui 
– me dou – mas não vou a procurar alguém aqui – sabe que – às vezes 
penso que as pessoas têm medo de mim – não sei por que – se sempre 
faço brincadeiras – levo coisas [...]. 

 

O depoente relata que, quando viaja para a Argentina, sente saudades do 

Brasil, não ocorrendo o mesmo quando está aqui, o que evidencia seu processo de 

integração e identificação. 

[...] adoro – sabe que dessas últimas vezes que fui para a Argentina né – 
me senti fora de casa lá – me sinto fora de casa – não estou no meu 
ambiente – quando estou aqui não tenho saudade – nada – tenho saudade 
daqui [...]. 

 

A dificuldade que O.V. experimentou no Brasil foi no momento da legalização 

documental – considerado por ele muito demorado. Para expedir a identidade de 

estrangeiro de sua filha mais nova, foram necessários dois anos, o que acredita ser 

um dos problemas do Brasil, visto que incentiva a estada ilegal no país. 

[...] é tudo burocrático porque a gente – quando eu comecei – tivemos 
que preparar todo um plano de desenvolvimento – um projeto – e 
apresentar isso nos consulados do Brasil e começamos a fazer os 
trâmites para o visto de permanência – assim como é para renovar o 
documento – e tu fica aí com um pedaço de papel que tem a tua foto e o 
teu dedo – meses e meses aí – escuta – eu dei entrada no das minhas 
filhas já faz um ano e meio – dura somente por dois anos – ligaram agora 
– e te posso mostrar o poder delas para retirar a documentação por elas 
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– e deve fazer um ano e meio já – então agora, quando for me entregar 
já tem que fazer [...]. 

 

 

 

5.3 Núcleo temático no nível organizacional: a tradição empreendedora e a 

interação com funcionários no país de origem, a constituição da empresa no 

Brasil e a interação com funcionários no país de acolhimento 

 

 

5.3.1. Dirigente imigrante 1 

 

 

P.L. trabalhou durante alguns anos, na Argentina, com seu sogro, que ao 

adoecer vendeu-lhe sua parte na empresa. Comenta ter sido este um período 

tranqüilo. Enfatiza a característica de não ter sido uma pessoa rica, e identifica a 

riqueza como bom estudo para os filhos e uma casa própria. 

[...] depois passei a ser sócio do meu sogro – depois ele ficou doente do 
coração e eu comprei a parte dele e eu fiquei com a empresa – e teve 
muitos anos de é + um bom mercado argentino – a Argentina é um país 
que estava muito bem – tivemos uma vida muito boa – não éramos 
pessoas ricas mas sim um bom passar – todos com suas casas com 
seus filhos estudando – minha esposa também é profissional – enfim – 
uma boa vida [...]. 

  

Segundo o dirigente imigrante, quando tinha a empresa na Argentina, fez 

vários negócios, com o Brasil, de exportação. O depoente considera o  incentivo às 

indústrias uma das características que fazem do Brasil um mercado no qual se deve 

investir.  

[...] o dono R. foi a pessoa que fez o nexo entre nós – porque tem outros 
argentinos aqui – e Pomerode – por isso Pomerode – nos anos 90 já 
exportávamos para o Brasil desde a Argentina – mas era um vínculo com 
importadores de São Paulo – não para fabricar – porque Brasil – porque 
dentro dos país da Sul América era o país que maior condições para um 
investidor pequeno ou grande dava – os outros países, tirando a 
Argentina – ainda continuam sendo muito pobres em relação aos que são 
sócios do Mercosul – são muito pequenos [...]. 
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Como a empresa na Argentina estava passando por dificuldades, P.L. 

resolveu, então, investir em um novo negócio, diferente da produção de plástico, por 

acreditar que, como a taxa do dólar estava baixa no Brasil, a importação seria o 

negócio mais viável naquele momento. 

[...] como a política Argentina estava tão ruim eu já não queria saber mais 
de nada de plástico – queria importar e já não produzir – e como nesta 
região tinha muitas fábricas têxteis – eu achava que podia importar 
produtos têxteis porque o câmbio era favorável para a Argentina [...]. 

 

P.L. veio para o Brasil incentivado por uma família espanhola que precisava 

de um sócio para dar continuidade aos negócios.  

[...] porém depois por um acaso do destino – encontrei uma família 
também de origem espanhola (também em função de a pessoa que tinha 
conhecido inicialmente ser espanhola) – que estava precisando de um 
parceiro porque o dono principal tinha falecido – ou seja – se juntou uma 
empresa que estava precisando de alguém para continuar crescendo – e 
esse alguém casualmente foi eu – que hoje em dia depois de quatorze 
anos estamos funcionando juntos [...]. 

 

Os primeiros anos na nova sociedade, segundo P.L., foram difíceis, porque se 

exigia demonstração real de que a sociedade era duradoura e de que era o sócio 

ideal. Este foi o período crítico de socialização do dirigente imigrante. P.L. acha 

importante os sócios terem poderes iguais dentro da empresa, para que os demais 

aceitem sua opinião.  

[...] nos primeiros dois anos – eu diria – tratar de demonstrar com fatos 
que eu era o sócio ideal + depois de um tempo – é dizer – porque sócio – 
sócio se necessita quando a força de um somente não é suficiente – 
quando tem muito poder entre um sócio e pouco poder entre outro – as 
coisas não funcionam – quando os dois têm um poder similar – um tem 
que aceitar a vontade do outro e equilibrar as idéias – esse foi o caso 
nosso – então como os dois vinham de uma crise econômica de cada 
país – recursos financeiros eram escassos – então colocamos a 
funcionar os recursos que tinha um lado e o outro e colocando à 
disposição de todos – isso foi que fizemos – e no mais – com boa 
vontade – crédito e o que já tínhamos – juntamos e começamos a 
produzir brinquedos – que é o que fazemos hoje – uma vez que as 
pessoas sócias tomaram a suficiente confiança em mim – então as 
coisas são mais fáceis [...]. 

 

 Questionado sobre as possíveis dificuldades encontradas em conseguir mão-

de-obra na cidade, P.L. explica que, pelo fato de em Pomerode existirem outras 

empresas de plástico, consegue funcionários experientes. 
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[...] a mão-de-obra – como existe um pólo assim de indústrias bastante 
similares entre plástico e brinquedos – é – a gente é um rodízio – segue 
uma empresa – vão em outra – se formam – tem uma boa mão-de-obra 
[...]. 

 

Outro fator importante relatado por P.L. foi o de ter de convencer também os 

funcionários que era um bom patrão e que podiam contar com ele. Esta passagem 

demonstra um período de adaptação de sua identidade aos padrões de trabalho da 

cidade de acolhimento. 

[...] a outra etapa era – demonstrar aos funcionários – que sendo 
estrangeiro – não era um bicho-papão – e que podiam contar comigo [...]. 

 

Ao contrário do que pensava, os funcionários acharam P.L. agradável demais, 

visto que, na região de Pomerode, uma relação amigável entre patrão e funcionário 

não é comum. 

[...] ao inverso do que eu pensava – eles me encontraram agradável 
demais como patrão – porque nessa região não se acostuma um contato 
tão direto entre patrão e funcionário [...]. 

 

P.L. achou estranha a reação dos funcionários, porque, na Argentina, de 

acordo com seu relato, as classes se misturam. Não existe, como em Pomerode, a 

distinção de que patrão não pode ser amigo de funcionário. 

[...] e na Argentina – pode ter um monte de falha como em todo o mundo 
– porém existe a relação patrão-funcionário – e de amizade também – 
coisa que aqui as classes – como dizem – não se misturam – lá se 
mistura tudo – se gosto de um funcionário – sou amigo vou à sua casa – 
e ele também vem à minha casa – não tem problema [...]. 

 

Em princípio, a reação dos funcionários e o comportamento amigável de P.L.  

foram as primeiras diferenças marcantes que observou em Pomerode. P.L. 

procurava demonstrar que o funcionário deveria saber as suas responsabilidades, 

sem precisar de um patrão para guiá-los e para dizer o que deveriam fazer. 

[...] então a primeira diferença que encontraram entre os patrões que 
tinham e eu – é que eu era uma pessoa tão simples – comum como eles 
– que ia à pescaria – ia a tomar uma cerveja ou a uma festa – um 
aniversário deles e vice e versa – eles vinham também – e achamos 
ótimo – e aí começamos uma convivência de trabalho e harmonia um 
pouco mais frutífera – porque – primeiro porque eu considero que não 
precisa muitos chefes em uma fábrica – cada pessoa tem que ser chefe 
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de si mesmo – não precisa ter alguém com um chicote – eu considero 
que se uma pessoa sabe o que tem que fazer – tem que fazer – se não 
sabe – não presta e não pode ser empregado meu – eu quero que cada 
um saiba o que faça [...] cada pessoa tem que aprender a fazer seu 
próprio controle [...]. 

 

As adaptações a que o dirigente imigrante teve de se submeter, para uma 

melhor convivência profissional na empresa, melhoraram, em seu entendimento, a 

visão que os funcionários tinham a seu respeito. Esta é uma relação não somente 

entre o eu e o outro, mas, o que o outro pensa a respeito dele. 

[...] enquanto – como um imigrante se acha em um país estranho – 
porque existe a relação empresarial – que claro – que como sou doador 
de serviços sou bem visto pelos funcionários [...] eu consegui mudar – 
relacionamento dos funcionários aqui ao estilo que eu estava 
acostumado – para que nunca mais eles não se sentissem observados – 
se não – ser um amigo – que não somente cumpre a função na fábrica – 
mas que não haja essa diferença entre patrão e funcionário – que eu 
nunca gostei dessa diferença [...]. 

 

P.L. se considera um bom patrão, visto que deixa os funcionários à vontade 

para ir até a sua sala e falar sobre qualquer problema. O depoente acredita que, por 

algum problema, mesmo que pessoal, no qual possa ajudar, devem procurá-lo, não 

somente como patrão, mas como amigo. Este relato demonstra que P.L. necessita 

de uma aproximação maior das pessoas para que possa interagir de forma eficiente. 

Demonstra, assim, a importância do papel do “outro” no processo de interação. 

[...] têm toda a liberdade (os funcionários) – e quando – inclusive eu faço 
questão de quando – e se – passam por todos os filtros antes de chegar 
a mim por distintos encarregados – e se não conseguem o que eles 
acham que precisam – eles têm acesso direto para poder falar comigo 
[...] muitas vezes quando vejo algum funcionário que + um não percebe 
que não está bem – eu sou o que chego e pergunto – por quê? – se tem 
algum problema na vida pessoal – porque muitas vezes se tem 
dificuldade na vida pessoal se reflete também no serviço [...]. 

 

Sobre a ajuda aos funcionários, P.L. explica ser gratificante o reconhecimento 

deles. Acredita ser importante a ajuda que dá aos funcionários, visto que isso o torna 

diferente, ou seja, ressalta sua identidade. 

[...] eu sei que em algum momento para mim não existe melhor coisa do 
que ser reconhecido – eu acho que o ego de cada pessoa se alimenta 
com o reconhecimento das pessoas que estão ao redor e esse sistema 
de recompensa para uma pessoa que trata de fazer bem à outra é saber 
que estas reconhecem esse esforço – muitas vezes um não pode fazer 
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coisas que não são as ideais – porém – tem boa vontade para fazê-las 
bem [...]. 

 

P.L. sentiu que os funcionários acharam seu comportamento estranho nas 

ocasiões em que os ajudou. Procurou mudar essa mentalidade na empresa, para 

que pudessem contar sempre com sua amizade. A interação com os funcionários o 

torna mais confiante de sua identidade, pois considera que os funcionários sabem 

que podem contar com ele sempre que precisarem de ajuda.  

[...] outra situação assim que eu também mudei – um funcionário teve um 
acidente grande de carro – quase morre – ficou afastado quase um ano e 
meio e eu continuei a pagar o salário – que não era necessário – para 
poder sustentar a família – foi examinado setenta por cento de 
capacidade – porém resta saber se foi recuperando – e nós continuamos 
sempre pagando o salário completo – e hoje em dia é também um dos 
funcionários que agradece isso aqui tudo por não lhe ter demitido, porque 
a capacidade dele não era + suficiente [...]. 

 

P.L conta sobre a reação dos funcionários às suas atitudes pouco tradicionais 

para a cidade de acolhimento. Uma dela diz respeito ao fato de ter contratado 

pessoas com deficiência. Nesse caso, percebeu um povo frio e pouco solidário, em 

contraste com seu comportamento, sendo uma característica marcante de diferença. 

[...] outra atitude que uma vez também acharam estranha é que em duas 
oportunidades contratei funcionários com deficiência – físicas + e eles 
acharam muito estranho – é claro – depois todo o tempo tinha gente da 
Apae aqui pedindo lugar – porém – me encontrei em outra situação – 
então para não criar crises e deixar toda essa parte de lado – é dizer que 
os funcionários comuns não podiam aceitar que eu pagasse um salário 
igual ao deles para uma pessoa deficiente física – porque não produzia a 
mesma coisa – então com isso eu fiquei – bravo – ao mesmo tempo com 
vergonha – e com pena deles não compreender que eu não queria 
contratar esse funcionário pela produção – queria dar uma chance a eles 
para se sentirem uma pessoa – só que os demais não acompanharam 
essa minha idéia de ter dois funcionários deficientes – então complicaram 
a vida deles e optei por demiti-los e até agora não retomei – mas sempre 
está em minha – de ter uma área preparada para deficientes – que 
muitas vezes trabalham mais do que os eficientes [...].  

 

Falando de forma geral sobre o trabalho na empresa, e de como se sente 

como patrão, P.L. comenta que, apesar de ter estudado para outra profissão, gosta 

do que faz e se identifica com o trabalho. 

[...] somos todos uma família – na empresa – é um trabalho alegre – 
porque nossa função é divertir as crianças – então esse é um trabalho – 
+ eu geralmente estudei para outra coisa – porém, não me arrependo – 
gosto muito do que faço – gosto muito da parte criativa – gosto muito do 
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dinamismo – gosto muito da relação internacional – das feiras – das 
viagens – tudo isso enriquece as pessoas [...]. 

 

P.L. considera Pomerode uma boa cidade para se instalar uma empresa, visto 

que não teve processos com funcionários, problemas com sindicatos ou greve. 

Diante disso, P.L. faz uma comparação com outras empresas instaladas em cidades 

grandes. 

[...] aqui não temos geralmente processos com funcionários – não temos 
brigas com sindicatos – porque está tudo mais ou menos dentro das 
regras – então não existe esse estresse de briga – de greve – de porque 
o funcionário que é ruim – como todo mundo sabe no prontuário – de 
quem é filho – onde trabalhou – porque saiu – então diretamente não 
pega – isso é uma auto-eliminação aqui dos funcionários – e os que 
ficam trabalhando são realmente os funcionários bons – por isso que é 
bom de trabalhar aqui [...]. 

 

Para P.L., o Brasil é um país que incentiva as empresas a produzirem, o que 

dificilmente encontraria em outros países. Esta passagem demonstra que, mesmo 

omitindo a informação, P.L. compara este incentivo às indústrias, proporcionado pelo 

Brasil, com a Argentina e com a Itália. 

[...] e se uma coisa que tem de bom – tem o Brasil é a ajuda às pequenas 
indústrias – o incentivo para a colocação de empresas que é pouco – 
mas nos outros países não tem – assim que é bom demais [...]. 

 

 

5.3.2 Dirigente imigrante 2 

 

 

 A.S., quando questionado sobre as dificuldades que encontrou para conseguir 

mão-de-obra para sua empresa, comentou que, em Pomerode, as pessoas são mais 

acomodadas, sem muitas aspirações de crescimento. A.S. compara a mão-de-obra 

na Argentina e no Brasil, mais especificamente na cidade de Pomerode. 

 
[...] aqui as pessoas não são como na Argentina – lá entram para crescer 
– aqui entram para produzir e só – mas produzem muito bem – lá é difícil 
ver uma pessoa iniciar na produção e sempre trabalhar lá – né – lá as 
pessoas estudam – aqui também – mas estudam para terminar o estudo 
– não para ter um bom emprego – e são bons trabalhadores – e como 
comentei – se quero uma pessoa para o escritório – tenho que ir buscar 
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em outra cidade – mas gosto daqui – e gosto das pessoas que trabalham 
para mim [...]. 

 

Sobre costumes dos funcionários, o dirigente imigrante percebeu significativa 

diferença na relação patrão – funcionário, visto que em Pomerode, os funcionários 

falam pouco com os patrões, mesmo se lhes dão liberdade. A.S. identifica-se como 

um patrão aberto e amigo dos funcionários. 

 
[...] como disse – eles trabalham mais na produção – onde está a maior 
parte dos funcionários – mas todos se comportam muito bem – só que 
não tem costume de falar com o patrão – só se falar com eles – mas 
comigo sempre falam – hoje eu almocei com eles no refeitório – eles 
gostam – mas vejo que ficam me olhando e esperando a hora de eu falar 
– então quando eu falo algo – acho que param de comer – mas não sou 
ruim – porque quero estar com eles – para que eles venham falar comigo 
sempre – e falar comigo na rua também – porque moramos todos perto – 
e – e – então – é costume entende – aqui não tem muita empresa – as 
pessoas têm medo de perder o emprego – acho que por falar algo errado 
– mas sempre falo mais com os que falam pouco [...]. 

 

O depoente comenta que sempre procura estar com os funcionários e que 

gostaria que falassem com ele quando tivessem problemas, mas explica que sente 

que eles ficam retraídos quando está presente e atribui esta indiferença ao fato de 

ser reconhecido como dirigente imigrante. 

[...] gosto de estar com os funcionários – quando posso – porque nem 
sempre a gente pode – e hoje cheguei sem avisa, e todos ficam me 
olhando – acho que eles gostam – mas não sei se comem bem quando 
eu estou ali – eu sempre peço para vir conversar comigo – mas até hoje 
não vieram – acho que não precisam de nada – ou acho que falam com 
outra pessoa – mas queria que viessem falar comigo – porque eu sempre 
digo que podem – eu sempre falo pra eles que posso ajudar se precisar – 
então acho que sou amigo – mas amigo também fora da empresa – 
porque se vejo alguém na rua sempre digo – oi! – e me respondem – me 
reconhecem sabe – mais outra coisa – é quando eu marco de almoçar – 
eles me esperam e não almoçam – eu às vezes me atraso – e vejo que 
estão com fome – então agora eu não marco [...]. 

 

A.S. relata que gostaria que o comportamento dos funcionários dentro e fora 

da empresa fosse mais natural. Explica que muitas vezes cumprimentam por 

educação e não por amizade, como gostaria que fosse.  

 

[...] mas não do jeito que queremos sabe (o comportamento dos 
funcionários) – me dizem “olá” – mas não porque gostam de mim – e 
porque me tratam como amigos – mas para ser um melhor na empresa – 
porque querem ser o que conhece o chefe – o amigo do chefe – e o que 
eu falo – não sei se me entendes – é alguém que eu possa conversar 
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como amigo – e que essa pessoa possa falar outras coisas diferentes do 
trabalho [...]. 

 

Na empresa, segundo o dirigente imigrante, os costumes devem ser 

diferentes e devem seguir as orientações de trabalho do patrão, porque lá estão 

para trabalhar e o objetivo da empresa é crescer.  

[...] na empresa tem que mudar – porque temos que ir para frente – e 
temos que falar o mesmo idioma – que é produzir – não sei se é isso – 
mas eu digo o que fazer e como quero que as coisas sejam feitas – e 
eles fazem – sempre fazem o que eu peço – mas não é costume né – é 
trabalho – e + não sei – eles não têm como dizer que não é – se não 
estão participando – quando entram têm que se adaptar ao trabalho – 
mas não vejo reclamações sobre isso [...]. 

 

No que se refere à adaptação dos funcionários ao trabalho, A.S. comenta que 

em Pomerode isso ocorre facilmente, justamente porque o objetivo é iniciar em uma 

função e ficar bastante tempo, não há interesse em progredir. Esta é uma 

característica de identificação de diferença que A.S. observou no comportamento 

dos funcionários. 

[...] só que aqui as pessoas não gostam muito de trabalhar certo – e é o 
que eu vejo – por isso Pomerode é muito bom – as pessoas entram e 
fazem o seu trabalho – fazem só o trabalho que foi dito  – mas fazem 
bem – e isso é o que importa – sabe – eu acho – que muitas idéias 
também não é bom – por isso eu e meus sócios – cada um tem uma 
função – e por isso ainda estamos trabalhando [...]. 

 

A.S. considera praticamente inexistente a rotatividade dos funcionários, visto 

que são pessoas conhecidas; quando necessário, pede informações a outras 

pessoas que já as conhecem. Justifica o depoente que, na cidade, todos se 

conhecem; então dificilmente contrataria alguém desqualificado. Por outro lado, A.S. 

ressalta que, para os serviços do escritório que exigem conhecimento e estudo, 

precisa buscar pessoas de fora da cidade. 

 
[...] acho que pouca (a rotatividade) – quase nada na produção – porque 
se conhece os funcionários todos – suas famílias – e sabe que são boa 
gente – e que se pode confiar – mas no escritório – sempre precisamos, 
porque é difícil achar pessoas que entendam do negócio – dos 
brinquedos – que queiram – que gostem daqui [...]. 

 

Sobre o que valoriza na empresa, A.S. cita o crescimento pelo trabalho, 

enfatizando sua identidade empreendedora. 
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[...] estamos aqui para trabalhar – e de forma correta – mesmo com a 
concorrência – que sabes que a China – ainda temos a proteção da 
Abrinq que protege os produtores nacionais – e que é bom para a 
empresa – então pensamos em investir mais – é porque queremos 
crescer – porque a empresa cresce se tem pessoas que crescem e que 
podem trabalhar melhor – então eu gosto – e me sinto bem – porque vejo 
que estou sempre melhorando – e posso dar uma vida tranqüila para a 
minha família [...]. 

 

 

  
5.3.3 Dirigente imigrante 3 

 

 

Após alguns anos trabalhando como empregado na Argentina, O.V. decidiu 

montar seu próprio negócio, já que imaginava ter aprendido o bastante. O dirigente 

imigrante comprou uma máquina de injeção de plástico e começou, em sociedade 

com seu primo, a prestar serviços para terceiros. 

 
[...] até que logo saí porque – e quis me tornar independente – tinha 
dezenove anos – já parecida que tudo o que eu já havia aprendido era 
um monte - e tinha vinte anos e com um primo meu – dezenove – 
dezenove anos – aí compramos uma injetora – e começamos a procurar 
trabalho – sabíamos quem dava trabalho para injeção – assim – terceiros 
né – davam os moldes – materiais tudo – e a gente - aí começamos – 
com um primo meu a trabalhar – e + num galpão de chapa de quatro por 
quatro – chapa se diz – e começamos a trabalhar – e – e coisa – que a 
gente passa - meu Deus + mas que bom que é tudo isso – o que não se 
aprende + meu Deus + a primeira máquina que compramos era de mão 
né – era manuais – que a gente colocava ali – tinha a alavanca para 
fechar o molde – para injetar com a mão – moderníssimo – e aí 
compramos uma injetora – logo um pouco grande – naquela época para 
mim era grande né de sessenta gramas – era hidráulica – e ta – 
trabalhamos aí um ano – um ano e pouco e aí meu primo foi para o 
serviço militar e fiquei só [...]. 

 

Depois de alguns anos, seu primo prestou serviço militar. Quando retornou, 

não quis continuar com a empresa. Foi quando O.V. resolveu seguir sozinho com o 

negócio e fazer algumas ampliações. 

[...] e aí quando meu primo voltou – não quis mais seguir com plástico né 
– então fiquei e montei atrás da casa de meu pai – num galpão lá com 
meu pai – e tá – me instalei lá com essas máquinas e depois comprei 
outra máquina [...]. 

 

O.V. começou a trabalhar sozinho, e quando os negócios foram aumentando, 

viu a necessidade de não somente saber a prática do trabalho, mas saber interpretar 
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os problemas para resolvê-los, foi quando iniciou alguns cursos técnicos para 

aperfeiçoamento: 

[...] e aí comecei a precisar de interpretar coisas – de melhor – comecei a 
estudar em um curso técnico – fazer desenhos – ia à noite – a fazer 
cursos técnicos – onde aprendi toda a parte de ferramentaria de verdade 
– tinha a prática por um lado – mas não sabia  reconhecer um plano e 
tudo isso porque – a realidade era mais profunda dentro da teoria né – 
para poder desenhar também e fazer o desenvolvimento de tudo isso né 
– e tá – estudei [...]. 

 
 Aos poucos O.V. continuou ampliando a empresa e passou a produzir 

brinquedos próprios e não mais trabalhava para terceiros. Esta passagem 

caracteriza o empreendedorismo do dirigente imigrante. 

 

[...] e continuei com a empresa na Argentina – nos fundos da casa de 
meu pai né – e continuei – comprei mais máquinas – comprei máquinas 
para começar a fazer ferramentaria né – e aí foi indo né – e comprei um 
terreno perto de onde estava a empresa – e comecei a construir lá – e aí 
já a gente começou a trabalhar com brinquedo próprio porque antes a 
gente fazia muito para terceiros – como se diz – para os demais – e aos 
poucos fui fazendo os meus próprios produtos e fui deixando o resto e – 
+ e fui caminhando né – assim dessa maneira – muito – muito – nos 
primeiros anos que trabalhei na casa dos meus pais – deixei do 
desespero que tinha quando as coisas não estavam funcionando bem – 
quando trabalhava para terceiros [...].  

 

 Depois de alguns anos, O.V. sentiu que, mesmo que a empresa na Argentina 

estivesse indo bem, não havia mais possibilidade de crescer. Por isso resolveu 

buscar um sócio para montar uma empresa no Brasil. O.V. conseguiu um sócio no 

Brasil, especificamente na cidade de Pomerode. A sociedade consistia basicamente 

em entrar com os moldes e o sócio entrar com a estrutura da produção:  

 
[...] consegui um sócio aqui no Brasil – no ano de 92 – que é daqui de 
Pomerode – né – é de Pomerode – e – consegui um sócio – ou seja – ele 
me procurou lá numa feira lá – dizendo que queria alugar um molde – e 
disse – molde não alugo – mas se é para fazer algo em conjunto eu faço 
– senão – alugar moldes não porque não é meu interesse – se alguma 
coisa tudo bem – senão nada – tá – e se interessou e disse que vinha 
visitar minha empresa – e tal – e vim a Pomerode e me parecia que era 
uma pessoa legal – e tal – né – e tá bom – e fizemos uma sociedade aqui 
– só que ele com sua empresa produzia ao custo do produto e eu trazia 
os moldes mas também não cobrava nada – ele não teria lucro – mas eu 
também não recebia pelos moldes que vinham – certo – então com a 
empresa dos dois – a gente – ele faturava para esta empresa, e esta 
empresa vendia – certo – que era da sociedade – ta então se vendia bem 
– os meus produtos se vendia bem [...]. 
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Os negócios no Brasil seguiam bem, até que O.V. foi a uma feira em São 

Paulo e viu seus produtos à mostra em um estande Ao conversar com a pessoa que 

estava demonstrando o produto e perguntar-lhe sobre os moldes, percebeu que seu 

sócio no Brasil estava mandando fazer cópias daqueles, o que sua sociedade não 

permitia, visto que seus moldes eram exclusivos para a sociedade: 

 
[...] tá – vou a São Paulo em uma feira de máquinas e ferramentas – e tá 
– comecei a caminhar lá dentro e passei por uma ferramentaria que tinha 
amostras né – do que eles faziam – e que estavam fazendo – e eu vi um 
produto meu lá dentro – e não sabia de nada – e era um dos produtos 
meus que eu estava fazendo aqui no Brasil – e comecei a conversar – 
que eram pessoas de Santa Catarina – e comecei a conversar – sim – só 
estamos fazendo moldes para uma pessoa de Santa Catarina de 
Pomerode – e pá pá pá – tive sorte – para as desgraças – a questão é 
que meu sócio quando viu que a coisa estava indo bem – mandou fazer 
uma réplica dos moldes né – aí que podes imaginar que tudo desmontou 
– porque podes imaginar que lá tinha parado as coisas que estava 
fazendo – e vim aqui com uma esperança – jogava tudo aqui – e pensava 
realmente vou começar uma coisa nova – bem certa – e – tá – só durou 
esse ano e acabou – e ficou a briga aí – e escuta – quando fizemos a 
sociedade tínhamos um acordo – e eu não podia fazer nada se não era 
por intermédio da empresa que era dos dois certo – só que ele ficou com 
a empresa porque ele era brasileiro – e eu não tinha nada – ele me 
pegou forte [...] e eu não podia fazer nada – para isso tive que dar vários 
moldes para ele – para quebrar esse contrato que tínhamos [...]. 

 

 Mesmo com os problemas com o sócio, o dirigente imigrante continuou 

acreditando no potencial do mercado do Brasil. Continuou tentando, por dois anos, 

montar sua empresa sozinho. Contratou um advogado para patentear os moldes que 

fazia e para montar a empresa, mas, segundo seu depoimento, acreditava que o 

advogado havia sido instruído por seu antigo sócio, que o estaria influenciando no 

sentido de não dar andamento a seus pedidos. Com isso, relata que o advogado que 

contratou e que havia pagado para fazer as patentes dos moldes e para montar sua 

própria empresa, não havia feito nada, nem tão pouco as patentes de seus moldes. 

Esta é uma passagem em que O.V. ressalta diferenças entre o “eu” e o “outro”. 

 

[...] estive dois anos e meio querendo abrir minha empresa aqui sozinho 
e não deu certo – não deu certo porque – ele era uma pessoa muito 
relacionada – e o advogado que eu procurei – mandei fazer as patentes 
aqui – mandei fazer tudo – coloquei um monte de dinheiro – ou seja – 
patenteei na Argentina e de lá trouxe para aqui para ter todo esse laço – 
para ele não seguir fazendo coisas minhas – porque – né – a questão é 
que comprou o advogado e não podia colocar – não podia abrir minha 
empresa – tampouco o advogado fez nada – naquele ano não tinha 
apresentado – ou seja – tudo bem – tudo bem lutado – tá – fiquei fora – 
dois anos e meio certo [...]. 
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 O.V. continuou procurando uma forma de montar uma empresa no Brasil para 

importar seus brinquedos e revendê-los no mercado brasileiro. Em 1995 conheceu 

um contador de Ascurra que lhe ajudou a montar a empresa no Brasil e a encontrar 

um lugar para montar sua empresa:  

 

[...] e no ano 95 né – conheci um contador de Ascurra que disse – vamos 
abrir sim – vamos dar um jeito e – abri uma firma – a C. – os pais 
alugaram um galpão para mim – sabe – o padre da igreja – aí em 
Ascurra – tem os salesianos – na parte do refeitório deles tinha um salão 
grande né – e me alugaram esse galpão [...]. 

 

Após algum tempo, O.V. comprou um terreno em Pomerode e começou a 

montar um galpão, onde até hoje está instalada sua empresa. Neste período a taxa 

do dólar começou a subir com freqüência, e o processo de importação para revenda 

que mantinha já não parecia mais rentável. Foi quando começou a produzir no 

Brasil:  

 

[...] já havíamos começado a construir a empresa aqui em Pomerode, né 
– na parte aí onde fica o escritório hoje né – aí começamos a fazer a 
nossa própria empresa né – aí – que foi no ano 99 – que deu esse 
aumento do dólar – que a coisa foi lá em cima – e então – ou 
fabricávamos aqui – certo – ou perdíamos o mercado – então 
começamos a investir forte no sentido de acabar – aí com nossa 
construção – e no ano 99 mesmo – no meio do ano começamos a 
fabricar aqui – começamos a fabricar – comecei com uma máquina e em 
junho com uma máquina nova – para o final do ano – tinha seis máquinas 
trabalhando e dando – terceirizando – dando moldes para fora – para 
produzir para mim – para – digamos – e aí começamos a crescer – e 
agora os motivos que estamos aqui [...]. 

 

Sobre a escolha do terreno em Pomerode, O.V. comenta que a escolha não 

havia sido sua, e sim de seus sócios, devido a benefícios que a cidade lhes oferecia. 

 
[...] escolhi não – escolheram por mim – porque para mim não era para 
vir para cá – meu irmão e meu sócio escolheram aqui – porque gostaram 
da cidade – porque gostaram do lugar aqui – e resolveram montar aqui 
né – tranqüilo – tranqüilo – aqui dá para ficar tranqüilo demais – e haviam 
prometido – o prefeito daquela época tinha prometido alguns terrenos – e 
a gente que veio produzir aqui comprou né – começamos a fabricar – e 
eles tinham prometido um incentivo para a empresa – e chegou e não 
aconteceu – a gente teve que comprar porque começamos a crescer – 
fomos ficando sem lugar [...]. 

 

A respeito dos funcionários de sua empresa, O.V. comenta que, enquanto 

tinha a sua primeira sociedade em Pomerode, conheceu muitas pessoas que 
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acreditaram em seu trabalho. Acabou por levá-las para sua empresa, para fazer 

parte de seu quadro de funcionários. 

 
[...] tinha bastante gente assim – eu fiz conhecimento da gente que eu 
tenho agora trabalhando comigo de quando fiz a outra sociedade – 
conhecimento de gente que trabalhava dentro dessa empresa [...] então 
quando acabou tudo isso que fui embora – fiz essa relação boa né – e 
teve gente que por ser meus amigos – de assim – de ter uma relação de 
amigo fora da empresa – mandaram embora – porque falaram de que 
teria espionagem industrial – não sei – eu não tinha nada lá [...] procurei 
essa mesma gente que mandaram embora – certo – que até hoje está 
trabalhando comigo – são minhas pessoas de ponta [...]. 

 

Na questão da convivência com funcionários em Pomerode, O.V. comenta 

que, em comparação com os funcionários da Argentina, em Pomerode as pessoas 

são muito fechadas, o que dificulta qualquer aproximação amigável. 

 
[...] o que sei que aqui por exemplo – são todos mais fechados né – e se 
faz assim pra frente – não é que olham e fazem – fazem se manda e bem 
– mas se não manda não fazem – chega na hora da produção não ficam 
de bobeira – seguem a produção – trabalhando normalmente – se fazem 
demais fazem demais – não é que – só que tem essa visão assim de que 
– se não pedir não faz – se eles estão vendo que tem um jeito de fazer 
melhor para eles – é como tu ensinou desse jeito – não procuram outra 
coisa – é assim – porque tu ensinou assim – é assim – o que vejo é que, 
na Argentina os trabalhadores são mais espertos né – e assim como são 
espertos – são escorrediços  também [...]. 
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5.4 Integração dos núcleos temáticos: o diálogo teórico empírico 

 

 

Após a apresentação dos depoimentos organizados em núcleos temáticos, 

procede-se à análise à luz da teoria. Neste ponto, pretende-se estabelecer um 

diálogo entre o que se considerou como ponto de partida e ao que se chegou após a 

realização do estudo, com base na estratégia da história oral. Esta etapa implica, 

portanto, relação entre o teórico e o empírico. Corroborando García (2004), se 

considera-se que a teoria serve para nutrir as observações do mundo empírico, bem 

como é produto de tais observações. 

As construções conceituais e a análise empírica não esgotam a realidade a 

que se dedicam, tampouco proporcionam uma representação dos fenômenos 

abordados de maneira completa e exata. Seguindo as indicações de García (2004), 

entre teoria e realidade sempre haverá uma distância difícil de alcançar. 

É necessário recordar que todas as formas identitárias abordadas na 

fundamentação teórica do estudo estão inter-relacionadas. O objetivo da pesquisa 

não foi realizar uma análise exaustiva do processo de imigração, mas sim levantar 

alguns elementos significativos que têm relação com o processo de 

construção/reconstrução da identidade dos dirigentes imigrantes pesquisados. 

Durante a análise, foi possível perceber os vínculos da história passada com 

o presente e as representações que os dirigentes imigrantes fazem da nova 

realidade no país de acolhimento. O fato é que a história de migrantes ou imigrantes, 

segundo Meihy (1996), sempre sugere a comparação entre o local de origem e o 

país de acolhimento. Segundo o autor, na mesma medida, comparar implica 

promover juízo de valor que reclama indicações sobre a identidade dos 

entrevistados. Fundamentando-se nesta premissa, que se foram construindo o 

diálogo entre os depoimentos e o aporte teórico da pesquisa. 

A análise dos dados seguiu a cronologia utilizada nos núcleos temáticos 

organizados na pesquisa. No nível individual, o núcleo temático compreendeu os 

seguintes fatores: a vida no país de origem, a família, a tradição migratória e os 

motivos da emigração. Neste nível, Berger e Luckmann (2004) comentam que a 

constituição do repertório de valores do indivíduo é formada durante a infância, 

quando a criança se identifica com os outros significativos, como pais e parentes 
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próximos, absorvendo os papéis e atitudes desses indivíduos e os tomando como 

seus, como se percebe nos relatos. 

[...] minha avó tinha olaria naquela época – a muitos anos né – muito – 
era muito trabalho – de sol a sol falavam uma América pensando que 
iriam vir aqui e encontrar a América como a gente diz lá – ou – lá na 
Argentina que diz na América é encontrar dinheiro – e trabalho – e fazer 
dinheiro e – não é nada disso né [...] porque isso era tudo interior – tudo 
campo né – onde que faziam este tipo de olaria – trabalho pesado né – 
onde que – senão porque eram os donos – de que tinham que trabalhar 
na parte de todo mundo né – como obreros né [...] (P.L.). 

 
[...] ia ao colégio e não gostava de estudar como todos os meninos – mas 
que era necessário – porque nossos pais nos cobram o estudo – para ser 
alguém na vida – e é o que faço com meus filhos – sabe meu filho – 
trabalha comigo – e fica também muito tempo aqui – já quase não vai à 
Argentina – é o meu braço forte – que cuida dos negócios do pai – 
porque tem estudo [...].(A.L.).  

 

[...] sete - oito irmãos – é cinco homens e três mulheres né -  só que 
vieram somente os homens pra cá – minha avó trouxe somente os filhos 
homens – porque já as mulheres eram casadas lá na Itália – e já tinha 
família – e os maridos trabalhavam lá em trabalho fixo e então ficaram lá 
né – e na – no começo da imigração para a Argentina foi minha avó – 
que começou a viajar no ano 900 – começou a viajar da Itália – Argentina 
– fazia a safra na Argentina e voltava para a Itália – e fez assim quatro 
viagens – certo – onde que na última já ficou – e já mandou agendar os 
seus filhos né – porque já começou a se estabelecer né – minha avó fez 
uma sociedade com alguém – não sei  - e aí chamou os filhos – que 
vinham os filhos – aí começaram a fazer algo certo né – algo bom para 
eles – com muita luta – porque isso era tudo interior – tudo campo  né – 
onde que faziam este tipo de olaria – trabalho pesado né – onde que – 
senão porque eram os dono – de que tinham que trabalhar na parte de 
todo mundo né – como obreiros  né [...].(O.V.).  

 

Neste núcleo temático, percebe-se que existem formas de identificação. Há 

uma esfera local, relacionada aos lugares de nascimento e residência e aos 

processos sociais, como o da imigração e emigração, que dissolveram as 

identidades locais específicas, não significando, necessariamente, que elas tenham 

deixado de existir. Percebeu-se, com os depoimentos, que a identidade individual 

pode ser móvel, pois tende a adaptar-se à realidade e ao tempo. 

Um dos fatores relevantes da constituição da identidade, neste nível, diz 

respeito à forma com a qual os mais velhos da família ensinam aos mais novos que 

a intenção última de seus esforços de imigração é conseguir trabalho. Mesmo em 

condições difíceis de adaptação, os mais velhos proporcionam a si próprios e às 

suas famílias, maior sentimento de dignidade e respeito quando valorizam o trabalho 

no país de destino. A constituição da identidade individual, ou como cita Velho 
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(1999, p. 39), da identidade básica, “subordina-se a constelações culturais 

singulares e a conjuntos de símbolos delimitáveis”, que originam-se de um processo 

histórico abrangente e da dinâmica das relações entre os sistemas culturais, com 

repercussões na existência de indivíduos particulares.  

Para Berger e Luckmann (2004), o indivíduo existe em uma seqüência 

temporal, e no decurso desta é induzido a tomar parte na dialética da sociedade. É 

quando o indivíduo interpreta de forma imediata os acontecimentos, passando a 

identificar-se com os outros concretos. Segundo os autores, nesta fase, como os 

indivíduos não têm escolha para selecionar seus significativos, identificam-se 

automaticamente com eles. No entanto, essa auto-identificação não corresponde 

exatamente à criação de uma identidade, apenas fornece as condições para que ela 

se possa construir. 

O que se percebe nos relatos dos dirigentes imigrantes em questão é que a 

identidade não é algo absoluto ou permanente, ela está em constante transformação 

– mesmo no nível individual, quando da sua formação. Ainda que a coletividade se 

mantenha, os valores, símbolos e rituais dos indivíduos dessa sociedade podem 

mudar. Observou-se, ainda, que as identidades são também contextuais, por 

funcionarem, em larga escala, em contextos específicos.  

Há determinados contextos – valores e alguns constrangimentos de ordem 

cultural – que fazem prevalecer, num dado momento, uma identidade e, em outro, 

uma diversa daquela. Isso faz, por exemplo, que alguns dirigentes imigrantes 

valorizem uns aspectos da identidade, enquanto outros privilegiem aspectos 

diversos. Dessa forma, a atenção principal do observador deve colocar-se, antes, 

sobre as interações e as situações reais nas quais os dirigentes imigrantes se 

engajam, do que nas representações formuladas a priori das culturas, tradições ou 

figuras ancestrais em nome das quais se supõe que eles ajam. 

Ainda neste núcleo temático, abordam-se os motivos da emigração dos 

dirigentes imigrantes. A respeito dos motivos para emigração, Sales (1992) comenta 

que os principais são: desemprego, baixos salários e falta de oportunidades no país 

de origem. Este fato pôde ser observado no depoimento dos entrevistados, como 

segue: 

[...] como a política argentina estava tão ruim, eu já não queria saber 
mais de plástico [...] eles não deixam as pequenas empresas respirar – 
cada dia tem que pagar mais e mais impostos [...] então nós não 
tínhamos possibilidade de competir – assim como os carros nacionais – 
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comparados com os carros importados – eram verdadeiras carroças – os 
brinquedos nacionais também eram brinquedos do século passado –
comparado com os brinquedos de origem estrangeira – então, antes de 
quebrar, eu optei por vir ao Brasil – que sempre considerei um país 
excelente [...] (P.L.). 

 
 
[...] sabes que as coisas não andavam muito boas na Argentina – o 
governo não é como aqui – aqui temos o benefício do governo que 
investe em empresas – no produtor – lá não temos isso – é tudo sempre 
difícil – e agora está sabendo você que está tudo ruim de novo – porque 
o câmbio não favorece – não temos como investir – mas o que eu ia falar 
– é – gostamos do país onde nascemos – porque nascemos – neste 
lugar – e vivemos a vida toda – ou acho que quase toda – mas eu gosto 
da Argentina – mas acho que vou um dia morar aqui de forma completa – 
este é o meu final – porque aqui temos segurança – lá está igual a São 
Paulo – muito roubo – muita gente morre – e aqui temos a segurança – 
ainda temos uma vida tranqüila – mas temos que nos cuidar – temos 
família e precisamos de segurança – e de um lugar para morar o resto da 
vida [...] (A.L.).  
 
 
[...] quando acabou tudo isso – eu queria fugir – já não queria saber de 
mais nada – queria fugir – queria fugir – por mais que queria fugir – 
falavam para mim – vão te procurar – mas estava pagando – mas não 
queria pagar – porque não era justo – não era justo + e aí que então a 
gente – já no ano + antes de começar essa época ruim – nos anos 90 – 
eu já comecei a vir para o Brasil né – e comecei a me relacionar aqui 
com algumas empresas – e aí fiz intercâmbio de moldes – é – exportei – 
e aí comecei a fazer uma relação no Brasil aqui com eles [...] (O.V.). 

 

Notadamente as crises econômica e política e a falta de perspectivas no país 

de origem foram fatores relevantes na decisão de emigrar dos dirigentes imigrantes. 

No entanto, o que se percebe nos depoimentos é que essa emigração não é 

totalmente desprovida de uma prévia seleção do país de acolhimento. A 

comunicação e os contatos interculturais têm papel fundamental nesta escolha.  

A este respeito, Velho (1999) comenta que os dirigentes imigrantes, 

mobilizados pela força de trabalho no país de acolhimento, necessitam desenvolver 

a habilidade de comunicação – essencial para se viver pacificamente tanto na 

espera social, como na profissional – com pessoas que não compartilhem 

necessariamente nossos pontos de vista, convicções, valores, costumes, hábitos e 

estilos de vida. Em uma convivência pacífica, a identidade dos indivíduos pode ser 

moldada ao contexto e às novas formas culturais do país de acolhimento. 

A fragmentação dos desejos políticos e econômicos dos dirigentes imigrantes 

no país de acolhimento também permite que trabalhem a construção/reconstrução 

de sua identidade, valorizando o pertencer a este novo grupo, e assim fazer frente à 
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sociedade de acolhimento na luta por seus direitos específicos. Trata-se, neste caso, 

de uma concepção de identidade dinâmica, construída/reconstruída na interação de 

grupos por meio do processo de exclusão e inclusão que estabelecem as fronteiras 

entre eles, definindo aqueles que os integram ou não. 

No nível social, o núcleo temático compreendeu os fatores da escolha do país 

e da cidade de acolhimento, as facilidades e dificuldades de interação social no 

destino. Abordando a escolha do país e da cidade de acolhimento e as 

facilidades/dificuldades de interação social no destino, Sales (1992) comenta que a 

integração do imigrante no mercado de trabalho nos países de destino é um dos 

aspectos mais enfatizados nos estudos de pesquisas recentes sobre migrações 

internacionais. Segundo a autora, uma das dificuldades encontradas pelos 

imigrantes no país de acolhimento está na ausência de uma política explícita dirigida 

para ele. Esse fato é confirmado pelos depoentes da seguinte forma: 

[...] eu – inclusive fui várias vezes + ao consulado brasileiro – à 
Embaixada Brasileira em Buenos Aires – e digo como – se eu – tenho 
uma empresa que tinha dez funcionários – agora temos cinqüenta –- 
melhorei a tecnologia – abri novos mercados – estamos exportando – é 
uma empresa pequena – porém sem dívida – não tem problema de 
nenhum tipo – porque não me podem outorgar a residência – ah! porque 
a lei diz que o Senhor – porque é italiano tem que pagar duzentos mil 
dólares – depositar em uma conta oficial – porém se o capital da 
empresa supera esse valor – porque não posso consegui-la [...] isso é a 
parte negativa – não interessou – o que cresceu a empresa – nem o que 
fez – interessou somente – que o requisito era depositar o valor solicitado 
[...] então - o que me restou foi economizar durante quatorze anos para 
tratar de juntar o dinheiro exigido [...] (P.L). 

 

[...] por exemplo existe uma lei de imigração que agora estão mudando – 
porém é muito difícil conseguir a residência para uma pessoa que queira 
vir trabalhar no Brasil – ou seja – o Ministério do Trabalho eles colocam 
todo o tipo de pedra porque dizem que se tem – um brasileiro que pode 
ocupar esse posto – não precisa de um estrangeiro – então um 
estrangeiro pode ocupar sempre quando não existe um brasileiro – então 
se geralmente pessoas muito capacitadas que vêm de outros países não 
conseguem se encaixar no mercado laboral – porque – porque são 
muitos empecílhos no meio para poder ascender  nesse caso – no meu 
caso é diferente – porque eu estava com uma empresa dando postos de 
trabalho [...] (P.L.). 

 

[...] é tudo burocrático porque a gente – quando eu comecei – tivemos 
que preparar todo um plano de desenvolvimento – um projeto – e 
apresentar isso nos consulados do Brasil e começamos a fazer os 
trâmites para o visto de permanência – assim como é para renovar o 
documento – e tu fica aí com um pedaço de papel que tem a tua foto e o 
teu dedo – meses e meses aí – escuta – eu dei entrada no das minhas 
filhas já faz um ano e meio – dura somente por dois anos – ligaram agora 
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– e te posso mostrar o poder delas para retirar a documentação por elas 
– e deve fazer um ano e meio já – então agora quando for me entregar já 
tem que fazer [...] (O.V.). 
 

No que diz respeito à adaptação de imigrantes ao país de acolhimento, como 

reconhecem alguns cientistas sociais, poucos imigrantes internacionais renunciam 

inteiramente à cultura e à sociedade de suas nações de origem e, desse modo, 

formam identidades que incluem normas da sociedade de origem e também do 

ambiente de acolhimento (MICHEL, 2003). Essas mudanças são mais facilmente 

observadas nas práticas culturais. Para Glick-Schiler, Basch e Blanck (1993), citadas 

por Fleischer (2001), o importante no contexto da imigração é ressaltar como os 

indivíduos (re)criam a nacionalidade, sendo esta multifacetada, cuja diversidade 

pode produzir uma combinação perfeita, que os permita transitar com facilidade e 

eficiência entre dois mundos. 

[...] meus filhos sentem que não é o sotaque que conheciam o pai – e [...] 
os costumes que temos na Argentina como os índios têm de fumar a pipa 
da paz é o chimarrão – o chimarrão é claro que no Rio Grande se 
acostuma – mas nessa região é muito difícil achar alguém – então fica 
restrito ao meu consumo [..] um dos primeiros costumes que tive que 
tratar de mudar foi o hábito alimentar – e – o tipo de alimento que se 
consome comumente aqui não são os mesmos que se consome na 
Argentina – no princípio não gostava do feijão – não gostava do arroz - 
não gostava do aipim – não gostava do repolho roxo – só gostava de 
churrasco e alface e tomate e cebola e toda essa questão que na 
Argentina é muito comum – porém o resultado é que agora quando volto 
para a Argentina e não tenho esse feijãozinho – não tenho esse 
aipinzinho frito – fico com saudades [...] (P.L.). 

 

[...] porque lá (na Argentina) estão os amigos que falam o nosso idioma – 
e aqui todos ficam olhando muito – porque querem saber o que estamos 
dizendo – ficam nos observando – acho que querem saber o que 
fazemos – mas isso é comum – quando vou para a Alemanha – também 
fico observando as pessoas – sabe que é assim mesmo – e sempre se 
vê pessoas diferentes – sabe – e só encontramos espanhóis – não 
encontramos ninguém que falasse inglês – foi engraçado – e é o que 
acontece hoje – viajamos para encontrar pessoas de nossa terra – com o 
nosso idioma – isso é engraçado [...] (A.L.). 
 

Ainda no nível social, percebe-se que os dirigentes imigrantes, como todo 

sujeito social, são portadores de habitus específicos de seu país de origem, os quais 

afetam a sua forma de compreender o mundo e condicionam, sobretudo nos 

primeiros momentos, suas ações na sociedade de acolhimento (BOURDIEU, 1980). 

Para Bourdieu (1980), o habitus é um sistema de disposições duráveis e 
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intransferíveis, que integra todas as experiências passadas do indivíduo e funciona 

como matriz de suas preocupações, apreciações e ações. 

Segundo Jesus (2003, p. 111), “o que se pode perceber é que, uma vez que 

as pessoas são deslocadas de seu ambiente familiar, elas tendem a ter momentos 

de sentimentos confusos e interpretações sobre seu próprio povo e realidade.” Neste 

sentido, o habitus dos dirigentes imigrantes em questão parece estar mais adaptado 

ao país de acolhimento do que ao da sociedade de origem, refletindo que a 

construção/reconstrução identitária pode ser observada também no comportamento 

desses indivíduos. 

[...] bom – quando um está aqui sente saudade de lá e quando está lá 
sente saudade daqui [...] então – no aspecto privado é difícil estar longe 
do país de origem – é claro – não é culpa de ninguém – só que um 
imigrante – está formado – desde o nascimento – com idéia de progresso 
– então se busca o progresso [...] (P.L.). 

 

[...] adoro – sabe que dessas últimas vezes que fui para a Argentina né – 
me senti fora de casa lá – me sinto fora de casa – não estou no meu 
ambiente – quando estou aqui não tenho saudade – nada – tenho 
saudade daqui [...] (O.V.). 

 

Um dos aspectos que se pode perceber no discurso dos dirigentes imigrantes 

é como eles vivem cotidianamente a experiência da alteridade. Alteridade pode ser 

entendida como a percepção e aceitação dos valores do outro (CASTELLS, 2002). 

Em todos os relatos, os depoentes têm clara consciência de quem são e como são, 

e em todo momento esta consciência é demonstrada pela constante comparação 

entre a sua forma de ser com a forma de ser e fazer dos outros.  

[...] porém não tem esse ambiente latino – carinhoso – aberto – como é 
os brasileiros – como é o argentino ou como os italianos – aqui é – boa 
tarde – bom dia – pronto – as casas com lindas flores – lindos carros – 
porém nunca entras na casa – nem te convidam – salvo um café ou um 
aniversário – tudo muito pré-estabelecido – não consigo chegar em uma 
casa porque tenho desejo de ver a K. – oh! que tal – senta – como – não 
você não via – fica aqui – não! – isso não existe aqui – tem que ligar – 
posso ir – ou se te convidam vai – se não – não tem esse tipo de coisa 
[...] (P.L.).  

 

[...] a diferença que eu percebi é que a alegria que sentia antes nas 
pessoas (pessoas da Argentina) – agora não se percebe – todo mundo 
está preocupado em como chegar no final do mês – como pagar as 
contas – como fazer para que o leão não persiga as pequenas empresas 
– o circo se fecha de uma forma que não deixam as pequenas empresas 
respirar – cada dia tem que pagar mais – mais e mais impostos – então o 
tipo de vida que tinha na época que desci na Argentina não é o mesmo 
que tem agora – as pessoas estão muito politizadas – todo mundo fala de 
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política – todo mundo fala de leis – todo mundo fala de tudo – todo 
mundo anda com um jornal debaixo do braço – coisa que aqui não 
acontece – por um lado é positivo – por outro lado não porque as 
pessoas não estão bem informadas – então essa diferença por exemplo, 
eu vejo muito nas pessoas comuns – que por exemplo tem um nível de 
brasileiros médio que estão muito bem preparados – que essa é a 
diferença entre o argentino baixo – que é pobre – porém alfabetizado e 
politizado – e o brasileiro pobre porém é quase analfabeto ou analfabeto 
funcional [...] (P.L.). 

 

Os relatos parecem demonstrar que a identificação pessoal e coletiva dos 

dirigentes imigrantes se contrapõem com a identificação da população da cidade de 

acolhimento. Esta relação de auto-identificação sugere que a identidade é um valor 

central em torno da qual cada indivíduo organiza sua relação com o mundo e com os 

demais sujeitos (HALL, 1997).  A identidade não é somente a representação que 

cada sujeito tem de si mesmo, mas também a que os outros têm dele 

(WOODWARD, 2005). A experiência da alteridade constitui a experiência de ser um 

“eu” frente a um “outro”, ou um “nós”, frente a um “eles”.  

[...] agora – como eu sou visto pela população – essa região de origem 
alemã – são muito fechadas – então é muito difícil de fazer amizade com 
eles – amizade no sentido de amigo – de gente conhecida não tem 
problema – de compartilhar uma cerveja – menos – mas conseguir um 
amigo é difícil – é difícil porque eles não dão – dizem que leva muitos 
anos – já passaram quatorze – eu tenho mais amigos brasileiros-
brasileiros – de origem estrangeiros – do que alemães – não sei se é 
comodismo – se é facilismo ou se essa gente não se quer incomodar [...] 
(P.L.). 

 
[...] o relacionamento – o povo não é amigo – mas acredito que por ser 
alemão – mas também escuta – a gente muito não se dá porque também 
eu não vou a botecos – não vou – mas com relacionamentos aqui – me 
dou – mas não vou a procurar alguém aqui – sabe que – às vezes penso 
que as pessoas têm medo de mim – não sei por que – se sempre faço 
brincadeiras [...] (O.V.).  

  

A comunicação também é um aspecto de diferenciação entre imigrantes e 

nativos.  É por meio do idioma que a cultura se manifesta mais intensamente, pois é 

um dos meios pelos quais se dá a interação social (BARTH, 1976). Segundo Barth 

(1976), a aprendizagem do idioma só se dá a partir do contato permanente com as 

pessoas que o falam e, segundo os estudos de Fleisher (2001) e Margolis (2003), 

existe um interesse substancial, por parte do imigrante, em aprender o idioma da 

sociedade de acolhimento. No entanto, o que se pode perceber no depoimento dos 

dirigentes imigrantes é que eles gostam de seu idioma e que este serve de 
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identificação e diferenciação para com os demais, como se observa nos 

depoimentos. 

[...] o pai de minha esposa era um polaco – que também tem uma história 
de vida – não frutífera – uma história muito cheia de aventuras e como se 
pode dizer + muitas experiências de vida na guerra na Rússia na Polônia 
– no Egito – na África na Inglaterra –enfim, passou por todas essas 
experiências de guerra e tinha duas opções – ou Austrália ou Argentina – 
como o idioma inglês ele não dominava e tinha muitos polacos que 
viajaram para a Argentina, optou para ir para a Argentina [...] (P.L.). 

 
[...] eles me entendem – com outra delicadeza – pode-se dizer assim – e 
lhes agrada sentir o sotaque que é diferente – e nessa cidade todo 
mundo me conhece – e é claro – sinto a receptividade das pessoas – já 
são muitos anos [...] (P.L.). 
 
 
[...] sou descendente de alemães e gosto daqui – as pessoas são como 
esperamos que sejam – nada mais – nada menos – nada para que se 
possa falar – sabes – então eu vi que aqui era o lugar ideal – temos boa 
amizade com a prefeitura e temos benefícios para produzir aqui – e não 
sei se teríamos isso tudo em São Paulo – ou em outra cidade – aqui 
todos me conhecem – e vê que eu tenho sotaque forte – gosto do meu 
idioma – e as pessoas gostam que sou assim – é parecido [...] (A.L.). 

  

Já no nível das organizações, o núcleo temático abrangeu fatores como a 

tradição empreendedora e a interação com funcionários no país de origem, a 

constituição da empresa no Brasil e a interação com funcionários no país de 

acolhimento. Observou-se que a comunicação, neste nível, é mais crítica, visto que 

é o dirigente imigrante quem coordena os valores da organização, em função de 

seus valores pessoais (GOIA, 1998). Ruão (2001) comenta que os discursos fazem 

parte da identidade individual, que também é uma constante nos estudos sobre a 

identidade organizacional. Goffman comenta que (2004, p. 41) “[...] quando o 

indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e 

exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até realmente 

mais do que o comportamento do indivíduo como um todo.” Isto significa que o 

dirigente imigrante inicialmente percebe as características do grupo para 

posteriormente agir, estabelecendo a impressão de que pode ser reconhecido pelos 

demais. Sobre esta passagem, Goffman (2004, p. 25) dá a sua contribuição: 

 

Pede-lhes para acreditarem que o personagem que vêem no momento 
possui os atributos que apresenta possuir, que o papel que representa 
terá as conseqüências implicitamente pretendidas por ele e que, de um 
modo geral, as coisas são o que parecem ser. 
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Para os dirigentes imigrantes em questão, o processo de adaptação à 

organização foi intenso. Muitas vezes sentiam necessidade de provar que, como 

imigrante, poderiam ser bons patrões:  

[...] a outra etapa era – demonstrar aos funcionários – que sendo 
estrangeiro – não era um bicho-papão – e que podiam contar comigo [...] 
ao inverso do que eu pensava – eles me encontraram agradável demais 
como patrão – porque nessa região não se acostuma um contato tão 
direto entre patrão e funcionário [...] (P.L.). 

 

[...] o que sei que aqui por exemplo – são todos mais fechados né – e se 
faz assim pra frente – não é que olham e fazem – fazem se manda e bem 
– mas se não manda não fazem – chega na hora da produção não ficam 
de bobeira – seguem a produção – trabalhando normalmente – se fazem 
demais fazem demais – não é que – só que tem essa visão assim de que 
– se não pedir não faz – se eles estão vendo que tem um jeito de fazer 
melhor para eles – é como tu ensinou desse jeito – não procuram outra 
coisa – é assim – porque tu ensinou assim – é assim – o que vejo é que 
na Argentina os trabalhadores são mais espertos né – e assim como são 
espertos – são escorrediços  também [...] (O.V.). 

 

Na relação com a organização, também se observa a comparação entre os 

funcionários do país de origem com os funcionários da cidade de acolhimento. Ruão 

(2001) menciona que a comunicação na relação do indivíduo com a organização é 

essencial, visto que, ao determinar os papéis dos atores sociais que com eles 

interagem, promove o compartilhamento de objetivos, estratégias e 

responsabilidades, que refletem sua identidade. Para os dirigentes imigrantes, um 

fator determinante da comparação entre o eu e o outro é que, no país de origem, as 

pessoas são mais amigas e tratam os patrões como amigos, o que tiveram que 

mudar no Brasil, visto que os funcionários achavam estranho esse comportamento. 

[...] e na Argentina – pode ter um monte de falha como em todo o mundo 
– porém existe a relação patrão funcionário – e de amizade também – 
coisa que aqui as classes – como dizem – não se misturam – lá se 
mistura tudo – se gosto de um funcionário – sou amigo vou à sua casa – 
e ele também vem à minha casa – não tem problema [...] (P.L.). 

 

[...] então a primeira diferença que encontraram entre os patrões que 
tinham e eu – é que eu era uma pessoa tão simples – comum como eles 
– que ia à pescaria – ia a tomar uma cerveja ou a uma festa – um 
aniversário deles e vice-versa – eles vinham também – e achamos ótimo 
– e aí começamos uma convivência de trabalho e harmonia um pouco 
mais frutífera – porque – primeiro porque eu considero que não precisa 
muitos chefes em uma fábrica – cada pessoa tem que ser chefe de si 
mesmo – não precisa ter alguém com um chicote – eu considero que se 
uma pessoa sabe o que tem que fazer – tem que fazer – se não sabe – 
não presta e não pode ser empregado meu – eu quero que cada um 
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saiba o que faça [...] cada pessoa tem que aprender a fazer seu próprio 
controle [...] (P.L.). 

 
[...] na empresa tem que mudar – porque temos que ir para frente – e 
temos que falar o mesmo idioma – que é produzir – não sei se é isso – 
mas eu digo o que fazer e como quero que as coisas sejam feitas – e 
eles fazem – sempre fazem o que eu peço – mas não é costume né – é 
trabalho – e + não sei – eles não tem como dizer que não é – se não 
estão participando – quando entram têm que se adaptar ao trabalho – 
mas não vejo reclamações sobre isso [...] (A.L.). 
 
 

Segundo Heller (1992), a questão dos papéis sociais é importante, pois 

permite a inserção automática do indivíduo na realidade. Entretanto, por outro lado, 

pode padronizar o modo de vivência do sujeito, impedindo-o de criar a sua própria 

personagem, ou modificá-la na vivência do papel. Este fato foi identificado no 

discurso de P.L.: 

[...] outra atitude que uma vez também acharam estranha é que em duas 
oportunidades contratei funcionários com deficiência – físicas + e eles 
acharam muito estranho – é claro – depois todo o tempo tinha gente da 
Apae aqui pedindo lugar – porém – me encontrei em outra situação – 
então para não criar crises e deixar toda essa parte de lado – é dizer que 
os funcionários comuns não podiam aceitar que eu pagasse um salário 
igual ao deles para uma pessoa deficiente física – porque não produzia a 
mesma coisa – então com isso eu fiquei – bravo – ao mesmo tempo com 
vergonha – e com pena deles não compreender que eu não queria 
contratar esse funcionário pela produção – queria dar uma chance a eles 
para se sentirem uma pessoa – só que os demais não acompanharam 
essa minha idéia de ter dois funcionários deficientes – então complicaram 
a vida deles e optei por demiti-los e até agora não retomei – mas sempre 
está em minha – de ter uma área preparada para deficientes – que 
muitas vezes trabalham mais do que os eficientes [...].  

 

O dirigente imigrante revê, então, sua lógica de ação e busca uma nova visão 

do mundo que integre suas experiências passadas, mas que explique também suas 

novas percepções e sensações, permitindo-lhe encontrar novos meios de ação 

(DEBIAGGI, 2003). A aptidão de analisar diversas opções identitárias e de assumir 

riscos nas relações interpessoais e de trabalho é fruto de um aprendizado concreto e 

está intimamente ligado ao processo de reconstrução identitária (CALDAS; WOOD 

JR., 1999). 

Dessa forma, a identidade no nível organizacional passa a ser um processo 

dependente das relações afetivas e dos conflitos de poder, nos quais os indivíduos 

tanto constroem positivamente (identificando-se com), quanto negativamente 

(diferenciando-se de) (MACHADO-DA-SILVA; NOGUEIRA, 2001).   
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[...] mas não do jeito que queremos sabe (o comportamento dos 
funcionários) – me dizem olá – mas não porque gostam de mim – e 
porque me tratam como amigos – mas para ser um melhor na empresa – 
porque querem ser o que conhece o chefe – o amigo do chefe – e o que 
eu falo – não sei se me entendes – é alguém que eu possa conversar 
como amigo – e que essa pessoa possa falar outras coisas diferentes do 
trabalho [...] (A.L.). 

 

Uma das considerações a respeito do nível organizacional deve ser feita em 

relação às características da sociedade de acolhimento, que é tipicamente alemã. O 

processo de construção/reconstrução da identidade dos dirigentes imigrantes, neste 

nível, toma como base a identidade da sociedade alemã, como descrita por Tanure 

de Barros (2003), como pouco afetiva, orientada para a tarefa, meticulosa e formal, 

com indivíduos pouco encorajados a ir ao líder em busca de conselhos e que 

operam rigorosamente como manda o manual. Observa-se, assim, a visibilidade da 

preservação da cultura alemã na sociedade de acolhimento. 

Por este motivo, a condição de negociar o posicionamento individual do 

dirigente imigrante em um contexto homogêneo implica uma diferenciação do sujeito 

dentro do coletivo. Os costumes e tradições que os imigrantes trazem de seu país 

de origem geralmente lhes orientam em determinado tipo de atividade; 

conseqüentemente coincidem com os lugares reservados pelas sociedades de 

acolhimento, caracterizados geralmente pela excessiva mão-de-obra e apoio político 

(MARGOLIS, 2003). A integração dos dirigentes imigrantes é parte do processo 

adaptativo que é colocado em prática a partir do meio com o qual interage, 

associado às condições de existência que não são as originárias, reconhecidas, 

então, como incertas e confusas (BAUMAN, 1999; BECK, 1999). 

Esta insegurança ou falta de definição, pela profundidade que supõe ao 

extrapolar-se a cada um dos âmbitos da vida cotidiana e empresarial na sociedade 

receptora, traduz-se em princípios geradores de comportamento que o imigrante 

articula em torno de um domínio eclético e prático, frente aos encontros que supõe 

toda a nova interação social (SOARES, 2003). A cultura, os valores de seu país de 

origem são reformulados seletivamente, e as circunstâncias econômicas, de 

legislação e demais disposições que possam se dar na nova sociedade serão 

submetidos pragmaticamente em função dos acontecimentos vividos (DEBIAGGI, 

2003). 
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Margolis (2003) comenta que os recursos pessoais e a disponibilidade para 

imigração são fatores que caracterizam alguns imigrantes como sendo menos 

vulneráveis ao mercado de trabalho. Geralmente os imigrantes empresários têm o 

incentivo de políticas privadas para criação de empresas:  

[...] o dono R. foi a pessoa que fez o nexo entre nós – porque tem outros 
argentinos aqui – e Pomerode – por isso Pomerode – nos anos 90 já 
exportávamos para o Brasil desde a Argentina – mas era um vínculo com 
importadores de São Paulo – não para fabricar – porque Brasil – porque 
dentro dos país da Sul América era o país que maior condições para um 
investidor pequeno ou grande dava – os outros países tirando a 
Argentina – ainda continuam sendo muito pobres em relação aos que são 
sócios do Mercosul – são muito pequenos [...] (P.L.). 

 

[...] e se uma coisa que tem de bom – tem o Brasil é a ajuda às pequenas 
indústrias – o incentivo para a colocação de empresas que é pouco – 
mas nos outros países não tem – assim que é bom demais [...] (P.L.). 

 

[...] estamos aqui para trabalhar – e de forma correta – mesmo com a 
concorrência – que sabes que a China – ainda temos a proteção da 
Abrinq que protege os produtores nacionais – e que é bom para a 
empresa – então pensamos em investir mais – é porque queremos 
crescer – porque a empresa cresce se tem pessoas que crescem e que 
podem trabalhar melhor – então eu gosto – e me sinto bem – porque vejo 
que estou sempre melhorando – e posso dar uma vida tranqüila para a 
minha família [...] (A.L.). 
 
 
[...] consegui um sócio aqui no Brasil – no ano de 92 – que é daqui de 
Pomerode – né – é de Pomerode – e – consegui um sócio – ou seja – ele 
me procurou lá numa feira lá – dizendo que queria alugar um molde – e 
disse – molde não alugo – mas se é para fazer algo em conjunto eu faço 
– senão – alugar moldes não porque não é meu interesse – se alguma 
coisa tudo bem – senão nada – ta e se interessou e disse que vinha 
visitar minha empresa – e tal – e vim a Pomerode e me parecia que era 
uma pessoa legal – e tal – né – e ta bom – e fizemos uma sociedade aqui 
– só que ele com sua empresa produzia ao custo do produto e eu trazia 
os moldes mas também não cobrava nada – ele não teria lucro – mas eu 
também não recebia pelos moldes que vinham – certo – então com a 
empresa dos dois – a gente – ele faturava para esta empresa e esta 
empresa vendia – certo – que era da sociedade – ta então se vendia bem 
– os meus produtos se vendia bem [...] (O.V.). 

 

Ao acompanhar com atenção os fatos narrados pelos entrevistados, 

perceberam-se os mecanismos, os processos, as estratégias e as opções possíveis 

que os dirigentes imigrantes desenvolveram no processo de 

construção/reconstrução de suas identidades. Observou-se que os dirigentes 

imigrantes organizam e reorganizam os dados, manipulam a própria memória e o 

conjunto de acontecimentos, valores e significados trazidos consigo, com o objetivo 
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de produzirem uma identidade ou uma imagem de si mesmos, apta a enfrentar as 

exigências que o processo de imigração e a realidade social, vivida por eles no 

presente, impunham superar.  

Pode-se afirmar que o estudo sobre a construção/reconstrução da identidade 

nos permite melhor compreender as realidades sociais de dirigentes imigrantes. No 

entanto, é necessário ressaltar que a presente situação de complexidade de 

convivência desses indivíduos no país de acolhimento foi influenciada pelos atuais 

processos de modernização que intervieram nas comunidades, produzindo 

processos de mudança e de constante desestruturação e reestruturação das 

práticas e modos de vida, o que afetou, concomitantemente, a identidade. 

A mutabilidade da identidade responde aos diferentes questionamentos que 

os indivíduos elaboram segundo os contextos nos quais interagem, privilegiando 

determinada identidade a partir de uma multiplicidade de opções possíveis. O que se 

pode perceber com os depoimentos é que, de fato, a identidade se 

constrói/reconstrói socialmente, é formada por processos sociais e pode ser 

mantida, modificada ou reconstruída por meio das relações sociais (BERGER; 

LUCKANN, 2004). Pode-se afirmar, também, a partir dos depoimentos, que as 

identidades são múltiplas e ainda que se possa reconhecer sua fonte principal, 

quando em contato com outras identidades, tende a reconstruir-se subordinando-as 

a um conjunto amplo de circunstâncias. Assim, uma vez que a identidade é um 

processo em permanente construção/reconstrução, está sujeita a constantes 

redefinições, segundo as múltiplas experiências internalizadas subjetivamente e o 

particular contexto sócio-histórico na qual cada uma delas se desenvolve. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. 
 

Carlos Drummond de Andrade 
 

 

Na perspectiva dos conteúdos relatados, é possível afirmar que a 

complexidade da questão sobre identidade pode e deve ser estudada no contexto do 

grupo que se escolheu, pois se encontraram nas narrativas referências a 

informações que estavam obscuras em relação à identidade de dirigentes 

imigrantes, bem como referências deles mesmos sobre o processo de 

construção/reconstrução de suas identidades.  

Foi por meio da narração e do diálogo que se chegou a uma condensação do 

“eu” a lugares, tempos e valores específicos tradicionalmente reconhecidos. 

Também com recurso à narrativa foram representados eventos e situações 

dramáticos (como a vida de imigrantes familiares, crise econômica no país de 

origem, e outros), que colaboraram para a caracterização dos próprios depoentes 

como indivíduos únicos. 

O desenvolvimento da pesquisa seguiu utilizando os núcleos temáticos 

estabelecidos nos objetivos específicos. O primeiro núcleo temático foi desenvolvido 

no nível individual, por meio dele se procurou saber sobre a vida no país de origem, 

a família, a tradição migratória e os motivos da emigração dos dirigentes imigrantes. 

Neste nível observou-se que a relação com os relatos da história migratória 

da família foi retirada da memória como justificativa, a qual continha um estoque de 

valores, costumes e significados determinados historicamente no interior do grupo. 

Isso significa que os dirigentes imigrantes já possuíam uma história de 

enfrentamento e antagonismos ao processo de imigração, o qual, não havia lhes 

colocado ainda em uma situação limite. Nesse processo, o passado histórico serviu 

como repositório de símbolos, repertório de rituais, orientados e manipulados para 

recriar ou inventar o passado, em tudo adaptado às exigências do presente. 

Com isso, ao longo do trabalho, evidenciou-se que a particular noção de 

coletividade dos dirigentes imigrantes, embutida em seus relatos, pôde ser 

assimilada entre eles, em parte, porque existia em suas bagagens uma herança, 
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conteúdos de coletividade previamente construídos, cuja herança permitiu a 

manipulação e reelaboração, no presente, de significados do passado.  

O segundo núcleo temático no nível social abordou a escolha do país e da 

cidade de acolhimento, as facilidades e dificuldades de interação social no destino. 

Neste nível, os relatos apresentados demonstraram o trabalho de articular a 

identidade e a memória dos dirigentes imigrantes, seus antigos costumes e formas 

de relacionamento social com as novas regras a que estão submetidos no presente, 

de uma forma dinâmica, em função de uma auto-organização em termos pessoais, 

sociais e organizacionais. Observou-se que a mobilização desses elementos de 

identidade, da reapropriação de antigos elementos da cultura, os conduziu a uma 

nova relação com o passado e com suas reminiscências, e como os orientou para os 

novos objetivos.  

Uma série de experiências vividas no passado pôde ser percebida nos 

relatos, compondo um acervo de eventos, resgatados contextualmente para 

assegurar a legitimidade da narração como um ritual de caracterização do “eu” e 

promoção de prestígio individual, visto que se encontra em um lugar central e 

hierarquicamente valorizado na narração. Para além dos objetivos organizacionais, 

porém, um sentido mais amplo e contrastivo de “nós” e “eles” foi também 

reestabelecido, já que um “eu” não se afirma em isolamento, mas sempre no interior 

(e às vezes no centro) de uma rede social povoada de outros significativos 

(GOFFMAN, 2004). 

O revezamento de lugares de fala, entre os múltiplos personagens da história, 

correspondeu, em princípio, a mudanças de posicionamento no jogo identitário, 

principalmente quando as pessoas na história narrada definiam-se abertamente ora 

como argentino, ora como italiano, ora como brasileiro, ora como trabalhador, ora 

como pai, ora como filho, vizinho etc., com o intuito de firmar seu pertencimento a 

determinados lugares na comunidade. Percebeu-se, nos relatos, uma sensação de 

pertença ao Brasil, quando os depoentes fizeram referências diretas ao fato de 

sentirem saudades do Brasil e de considerarem este o país no qual pretendem ficar 

definitivamente. Acrescenta-se a esta afirmação, Acrescente-se, ainda, que o fato de 

ser um imigrante não o inscreve, segundo os relatos colhidos, em uma categoria 

negativa do imaginário local da sociedade de acolhimento, aumentando as 

possibilidades de sensação de pertença a determinada sociedade.  
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Neste nível um dos aspectos a ser considerado é a dificuldade de adaptação 

à vida social na cidade de acolhimento. Os dirigentes imigrantes caracterizam o 

Brasil como um país latino, diferenciando a cultura da sociedade de acolhimento das 

características gerais da população brasileira. Procuravam encontrar na sociedade 

de acolhimento um lugar onde as pessoas demonstrassem afeição, emoções e 

sentimentos. No entanto, encontraram pessoas pouco afetivas e que valorizam a 

tradição alemã predominante na região. Observou-se, neste nível, que a vida social 

na sociedade de acolhimento pode ser, inicialmente, difícil para o dirigente imigrante. 

Porém, quanto maior o tempo de convivência e interação, maior a capacidade de 

estes indivíduos entenderem e se adaptarem aos costumes da região. 

Já no núcleo temático do nível organizacional analisou-se a tradição 

empreendendora e a interação com funcionários no país de origem, a constituição 

da empresa no Brasil e a interação com funcionários no país de acolhimento. Neste 

nível, a construção da identidade dos dirigentes imigrantes, tanto cultural, quanto 

organizacional, parece estar ligada mais aos processos históricos da construção da 

imagem do imigrante, não só por ele mesmo, mas também pela sociedade de 

origem, que em alguns casos os categoriza negativamente, inferiorizando-os quando 

não valoriza seu trabalho. Foi a partir daí que se percebeu indícios de sua identidade 

empreendedora no país de origem, quando os depoentes esclareceram que sua 

condição de empresário no país de origem não fora bem sucedida em função da 

situação econômica e de estratégias políticas desfavoráveis aos dirigentes 

imigrantes. 

No país de acolhimento, a experiência relatada foi diferente, visto que 

necessitavam provar que tinham conhecimento suficiente para liderar a organização. 

A noção do que seria um chefe ideal, por exemplo, passou a ser transmitida (e em 

certa medida, construída) através de sua imagem e da narração de eventos em que 

estes (ou alguém associado a eles ou a seus papéis) transmitiam para o grupo. Para 

que a transmissão fosse bem-sucedida, os dirigentes imigrantes tiveram de 

abandonar ou suprimir algumas características identitárias originais, pois, segundo 

Goffman (2004, p. 46), “[...] se um indivíduo tem de dar expressão a padrões ideais 

de representação, então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam 

compatíveis com eles”. 

As falas dos dirigentes imigrantes sobre a identidade organizacional, neste 

sentido, puderam ser encaradas como discursos permeados de transferências 
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verbais e atos performativos que visavam redefinir ou legitimar, perante 

interlocutores específicos, os lugares sociais ocupados por eles na comunidade e na 

organização a que julgavam pertencer. 

A característica identitária, implícita em seus relatos, parte justamente da 

descrição destas experiências (encontros/confrontos) de indivíduos assumindo 

posições de defesa de seus interesses, sondando alternativas e estratégias para 

solucionar tensões ou simplesmente costurando a memória social através das linhas 

entre vários lugares e pessoas, que se converteram paulatinamente num espaço de 

conflito. 

Nesse sentido, a importância das narrações (para os dirigentes imigrantes) 

parece residir não no fato de configurar uma nova ideologia, mas, sim, de retratar 

pessoas que claramente construíram suas próprias vidas, através de suas próprias 

decisões, em situações dramáticas. Trata-se da articulação de uma ideologia 

imigrante que exige uma percepção apurada, pois, revela-se, de maneira discreta, 

nos esforços individuais para reordenar a si mesmos perante situações de disputa e 

de ambigüidade dentro de uma comunidade de terceiros. 

 Observou-se, no decorrer da pesquisa, que as questões da 

construção/reconstrução de identidade aparecem concomitantemente no processo 

de interação do indivíduo com a sociedade. Com isso, se pode inferir que a origem  

numa determinada família, que escolhe um nome, com a qual se processam 

algumas identificações, a moradia em um bairro específico, uma cidade, um país, a 

organização pode significar mais do que um acréscimo de nomes, pode se constituir 

em uma marca identitária. Até o fim do ciclo vital, existem as situações que fazem 

com que as pessoas possam construir e reconstruir suas identidades, passando por 

várias metamorfoses, nos níveis individual, social e organizacional na sociedade da 

qual participam. A este respeito, corroboram-se as idéias de Matthews (2002, p. 44) 

de que: 

[...] essa escolha de interesses, valores e identidades não é realmente 
livre. As pessoas pegam e escolhem de acordo com sua classe, gênero, 
crença religiosa, etnia e cidadania, assim como de acordo com todas as 
exigências de sua própria formação pessoal, em um supermercado 
cultural que faz intensa propaganda de algumas escolhas e suprime 
outras; elas pegam e decidem, negociando e verificando o desempenho 
por outras escolhas. A escolha não é livre como parece: como se, a partir 
da vasta disponibilidade de escolhas culturais quanto a que uma pessoa 
possa acreditar, como possa viver, nós fazemos nossas escolhas e como 
conseqüência vivemos e acreditamos. 
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Não se pode afirmar, no entanto, que exista uma hierarquia dos itens sobre o 

que é identidade e como ela se constrói/reconstrói. O que se demonstra é que todos 

os níveis – individuais, sociais e organizacionais – são fundamentais para constituí-

la e, também, para estudá-la, porque, ao tentar organizá-la em categorias ou 

agrupamentos, como na presente pesquisa,  teve-se um aumento das possibilidades 

de explicar melhor como ocorreu a construção/reconstrução da identidade dos 

dirigentes imigrantes em seu contexto específico. 

Os depoimentos colhidos no presente trabalho revelaram e corroboraram a 

existência da construção/reconstrução da identidade dos dirigentes imigrantes. Esta 

construção/reconstrução foi se acentuando quando identificada com a 

ancestralidade, com outros imigrantes, seus semelhantes, tendo sido aceita por 

aqueles que são considerados os “outros”, que, por isso mesmo, são importantes 

representantes da diferença maior, do “nós” e “eles”, garantindo o “sou” porque “não” 

“sou”, na marcação de seu espaço individual, social e organizacional. Em todas as 

narrativas ficou explícito que os dirigentes imigrantes sabem de sua identidade e 

reconhecem a sua co-gênese com os pares e com os estrangeiros.  

Assim, em um presente onde as turbulências e transformações enfrentadas 

pelos dirigentes imigrantes, em geral, não significam mais ameaças, a ordem social 

tradicional (construída ao longo da história específica de cada um dos dirigentes 

imigrantes) se torna difícil de ser mantida.  A estratégia particular de cada um dos 

dirigentes imigrantes se concretizou em um esforço determinado para com o grupo 

com o qual interagiu no sentido de buscar a continuidade de seu universo, uma 

forma de sobreviver com seus valores e tradições (ainda que adaptados e 

ressignificados) em um universo em permanente transformação. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Roteiro de entrevistas 

 

Nível individual 

 

Conte um pouco de você. Seu nome, onde nasceu, como era sua cidade, sua vida 

no seu país. 

 

Conte como você conheceu o Brasil, se já esteve aqui outras vezes e qual a sua 

primeira impressão do Brasil. 

 

Comente sobre sua emigração para o Brasil, em que ano e os motivos da emigração 

(dificuldades documentais também devem ser abordadas). 

 

Explique porque o Brasil foi o país escolhido para a emigração. Tinha outros países 

em vista? 

 

Nível social 

 

Conte sobre a sua chegada no Brasil. (dificuldades de comunicação, etc.). 

 

Explique quais os fatos que influenciaram na decisão de escolher a cidade de 

Pomerode para morar e constituir uma empresa? 

  

Você percebeu a existência de algum tipo de preconceito com relação ao imigrante? 

O que faz você pensar isso? 

 

Fale do período de adaptação no novo país e na nova cidade. (clima, costumes, 

novos amigos, etc.) 

 

Conte se você tem mantido contato com seus parentes e com que freqüência e se 

eles já estiveram no Brasil. 
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Conte quais os costumes que você acha que trouxe para o Brasil e que hoje são 

compartilhados com seus funcionários e amigos e como você percebe essa 

adaptação. 

 

Comente se você gosta de voltar ao país de origem e qual a sua percepção hoje 

sobre um possível retorno. Você pode dizer que se sente mais argentino ou mais 

brasileiro? O que o faz pensar dessa forma?. 

 

Nível organizacional 

 

Conte como é abrir o próprio negócio em um país estrangeiro.  

 

Quando formou o quadro de funcionários teve dificuldades em achar mão-de-obra? 

Conte como fez para conseguir mão-de-obra e como é a rotatividade de seus 

funcionários. 

 

Conte como você se relaciona com as pessoas de sua empresa, se você se 

considera uma pessoa amiga dos funcionários e se eles têm liberdade para 

conversar com você. 

 

Comente se você percebeu alguma mudança nas atitudes dos seus funcionários em 

relação aos costumes e se eles se adaptaram à sua forma de trabalho. 

 

Conte casos que possam lembrar de situações que possam evidenciar mudanças de 

costumes dos seus funcionários e se em algum momento teve que mudar os seus 

devido a dificuldades de adaptação no trabalho.  

 

Comente sobre o que você valoriza no trabalho e na vida pessoal e se após a 

emigração para o Brasil você repensou esses valores.  
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8.2 TRANSCRIÇÕES 

 

8.2.1 Entrevista 1 

 

Data: 17 de junho de 2005 

Hora: 17:30 h 

Duração: 80 minutos 

Procedência: Argentina 

Descendência: Italiana 

Sexo: Masculino 

Idade: 51 anos 

Chegada no Brasil: 1991 

Identificação: P.L. 

 

I: Eu gostaria que começasse a contar um pouco de você, onde nasceu, sua cidade, 

a sua vida no país de origem 

P.L: Bom - eu nasci na Itália  e muito cedo por assim dizer - me levaram para a 

Argentina - com a imigração pós a presidência do Presidente Perón - eu tinha um 

ano e meio - e após a guerra na Itália não tinha muito trabalho para a gente normal - 

então meus pais - como tinha essa abertura para  se mudar - decidiram viajar para a 

Argentina - nós chegamos na Argentina no ano de 1954 -  tristes porque na Itália 

tínhamos casa de material - de alvenaria - com todas as - os luxos da época 

digamos - chegamos à Argentina com uma mão atrás e outra na frente - e 

começando a luta do zero - eu era criança e estou falando pelo que me contaram 

meus pais - então meu pai comprou um terreno - fez um barraco de chapa e minha 

mãe chorava - nem banheiro dentro tinha - então ela sempre falava - vimos da bela 

Itália  para estar aqui num barraco de chapa - isso não é vida para nós - mas pouco 

a pouco se foram adaptando - e antigamente a mulher tinha que seguir ao marido 

para onde for - não era que não gosto me separo e acabou - um seguia o outro até 

os últimos dias de casado - e assim começou nossa vida na Argentina - eu tenho 

uma irmã que atualmente é uma doutora e eu sou contador público - tá - e  + 

fizemos todo o processo da escola - meu pai era pedreiro e ele sempre dizia que o 

sonho dele era ter um filho médico - bom - não teve um filho médico - teve uma filha 

doutora - mas depois se convenceu - teve uma empresa de construção e nós 



140 

 

 

estudamos e fomos nos aperfeiçoando nessa área - depois eu comecei a fazer 

esporte muitos anos + e conheci uma garota que fazia esporte junto comigo em um 

clube famoso da Argentina - desde os doze anos - treze anos - mais ou menos - que 

é a minha atual esposa que mora em Buenos Aires - eu estudava e namorava - 

depois, - não trabalhava - depois viajamos para a Europa - tivemos  um ano com 

toda a família e claro - sair de um país sul americano nessa época nos anos 70 e ver 

o que era a Europa nesse momento - a visão do mundo era completamente diferente 

- e tendo uma família tão grande - todo mundo queria que nós ficássemos na Europa 

- Então foi uma luta entre o coração que estava na Argentina com a parte econômica 

que eu começava a ver na Europa - e as possibilidades - só que foram mais fortes 

os laços emocionais - e então minha irmã ficou na Itália estudando medicina - 

pensando que eu iria voltar - só que eu não votei - e meus mais não quiseram me 

deixar sozinho então minha irmã voltou e foi assim que ficamos na Argentina - eu 

terminei de estudar - me casei - e o pai de minha esposa era um polaco - que 

também tem uma história de vida  - não frutífera - uma história muito cheia de 

aventuras e como se pode dizer + muitas experiências de vida na guerra na Rússia 

na Polônia - no Egito - na África na Inglaterra - enfim - passou por todas essas 

experiências de guerra e pois também como imigrante foi parar na Argentina - que já 

estava determinado e tinha duas opções - ou Austrália ou Argentina - como o idioma 

inglês ele não dominava e tinha muitos polacos que viajaram para a Argentina - 

optou para ir para a Argentina - depois de muitos anos trabalhando como alfaiate - 

se transformou em um fabricante de plástico - nos anos 70 - e + um cliente dele que 

fazia terno era fabricante de flores - vendeu toda a parte de matriceria e máquinas 

para meu sogro e ele depois de fazer camisas e ternos - de noite injetava em um 

galinheiro flores de plástico - é + quando começou - trabalhava para uma única 

empresa e sempre ser um monopólio exigia muito e o preço era baixinho - isso não 

mudou depois de tantos anos - quando um vende - é - para um só cliente a coisa 

não varia - então ele se cansou tanto que falou - não - eu vou produzir um produto 

próprio - então se lembrou de uma - é - borboleta que ensinaram na escola primária 

em Polônia a fazer de madeira  e papelão - ele fez a ferramentaria dessa borboleta 

de plástico - e foi o que deu início à fábrica que nos manteve vivos por vinte e cinco 

anos na Argentina - essa borboleta é claro depois teve uma evolução mas tudo 

nasceu nessa borboleta - quando eu me casei apenas comecei a ver que tipo de 

vida tinha a família da minha esposa então depois passei a ser sócio do meu sogro -  
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depois ele ficou doente do coração e eu comprei a parte dele e eu fiquei com a 

empresa - e teve muitos anos de é + um bom mercado argentino - a Argentina é um 

país que estava muito bem - tivemos uma vida muito boa - não éramos pessoas 

ricas mas sim um bom passar - todos com suas casas com seus filhos estudando - 

minha esposa também é profissional - em fim - uma boa vida - até que chegou 

nosso querido presidente Menem e a caída do presidente Alfonsín - nessa época em 

uma exposição de brinquedos na Argentina - foi de visita um fabricante de 

brinquedos brasileiro - e aí é que nós conhecemos essa pessoa - essa pessoa nos 

convidou a viajar para o Brasil - e foi assim que viajamos ao Brasil - especificamente 

a Pomerode - porque essa pessoa é de Pomerode - que é a empresa R. - ou seja - o 

dono da R. foi a pessoa que fez o nexo entre nós - porque tem outros argentinos 

aqui - e Pomerode - por isso Pomerode - nos anos 90 já exportávamos para o Brasil 

desde a Argentina - mas era um vínculo com importadores de São Paulo - não para 

fabricar - porque Brasil - porque dentro dos país da Sul América era o país que 

maior condições para um investidor pequeno ou grande dava - os outros países 

tirando a Argentina - ainda continuam sendo muito pobres em relação aos que são 

sócios do Mercosul - são muito pequenos - e se uma coisa que tem de bom tem o 

Brasil é a ajuda às pequenas indústrias - o incentivo para a colocação de empresas 

que é pouco - mas nos outros países não tem - assim que é bom demais - e assim é 

que chegamos a Pomerode - porém eu cheguei com a idéia de instalar uma 

empresa - como a política Argentina estava tão ruim eu já não queria saber mais 

nada de plástico - queria importar e já não produzir - e como nesta região tinha 

muitas fábricas  têxteis - eu achava que podia importar produtos têxteis porque o 

câmbio era favorável para a Argentina - porém depois por um acaso do destino - 

encontrei uma família também de origem espanhola - que estava precisando de um 

parceiro porque o dono principal tinha falecido - ou seja - se juntou uma empresa 

que estava precisando de alguém para continuar crescendo - e esse alguém 

casualmente foi eu - que hoje em dia depois de quatorze anos estamos funcionando 

juntos - não sei se queres fazer alguma pergunta 

I: Não, pode continuar. Está relembrando bem a sua história 

P.L.: Quando cheguei nas primeiras vezes - claro que não é fácil para ninguém - 

primeiro porque começando pelas pessoas que um tem como sócio - não se 

conhecem - a desconfiança e o egoísmo existe no ser humano - e se manifesta 

continuamente - como - o primeiro passo foi como convencer aos que pretendiam 
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ser sócios meus - de que eu era uma pessoa honesta - de bons sentimentos e boas 

idéias - porque todo mundo é bom até que deixa de ser - então esse foi o meu 

caminho mais árduo - nos primeiros dois anos - eu diria - tratar de demonstrar com 

fatos que eu era o sócio ideal + depois de um tempo - é dizer - porque sócio - sócio 

se necessita quando a força de um somente não é suficiente - quando tem muito 

poder entre um sócio e pouco poder entre outro - as coisas não funcionam - quando 

os dois têm um poder similar - um tem que aceitar a vontade do outro e equilibrar as 

idéias - esse foi o caso nosso - então como os dois vinham de uma crise econômica 

de cada país - recursos financeiros eram escassos - então colocamos a funcionar os 

recursos que tinha um lado e o outro e colocando a disposição de todos - isso foi o 

que fizemos - e no mais - com boa vontade - crédito e o que já tínhamos -  juntamos 

e começamos a produzir brinquedos - que é o que fazemos hoje - uma vez que as 

pessoas sócias tomaram a suficiente confiança em mim - então as coisas são mais 

fáceis - a outra etapa era - demonstrar aos funcionários - que sendo estrangeiro - 

não era um bicho-papão - e que podiam contar comigo - ao inverso do que eu 

pensava - eles me encontraram agradável demais como patrão - porque nessa 

região não se acostuma um contato tão direto entre patrão e funcionário - e na 

Argentina - pode ter um monte de falha como em todo o mundo - porém existe a 

relação patrão funcionário - e de amizade também - coisa que aqui as classes - 

como dizem - não se misturam - lá se mistura tudo - se gosto de um funcionário - 

sou amigo vou à sua casa - e ele também vem à minha casa - não tem problema - 

então - a primeira diferença que encontraram entre os patrões que tinham e eu - é 

que eu era uma pessoa tão simples - comum como eles - que ia à pescaria - ia a 

tomar uma cerveja ou a uma festa - um aniversário deles e vice--versa - eles vinham 

também - e achavam ótimo - e aí começamos uma convivência de trabalho e 

harmonia um pouco mais frutífera - porque - primeiro porque eu considero que não 

precisa muitos chefes em uma fábrica - cada pessoa tem que ser chefe de si mesmo 

- não precisa ter alguém com um chicote - eu considero que se uma pessoa sabe o 

que tem que fazer - tem que fazer - e se não sabe - não presta e não pode ser 

empregado meu - eu quero que cada um saiba e faça - controle de qualidade - 

também cada pessoa tem que aprender a fazer seu próprio controle - então - não 

temos chefe de controle de qualidade - por exemplo - porque - porque cada 

processo é controlado em cada lugar - isso enquanto a parte produtiva - enquanto - 

como um imigrante se acha em um país estranho - porque existe a relação 



143 

 

 

empresarial - que claro - que como sou doador de serviços sou bem visto pelos 

funcionários - agora - como eu sou visto pela população - essa região de origem 

alemã - são muito fechadas - então é muito difícil de fazer amizade com eles - 

amizade no sentido de amigo - de gente conhecida não tem problema - de 

compartilhar uma cerveja - menos - mas conseguir um amigo é difícil - é difícil 

porque eles não dão - dizem que leva muitos anos - Já passaram quatorze - eu 

tenho mais amigos brasileiros - brasileiros - de origem estrangeiros - do que alemães 

- não sei se é comodismo - se é facilismo ou se essa gente não se quer incomodar - 

porém não tem esse ambiente latino - carinhoso - aberto - como é os brasileiros - 

como é o argentino ou como os italianos - aqui é - boa tarde - bom dia - pronto - as 

casas com lindas flores - lindos carros - porém nunca entras na casa - nem te 

convidam - salvo um café ou um aniversário - tudo muito pré-estabelecido - não 

consigo chegar em uma casa porque tenho desejo de ver a K. - oh! que tal - senta - 

come - não você não vai - fica aqui - não! - isso não existe aqui - tem que ligar - 

posso ir - ou se te convidam vai - se não - não tem esse tipo de coisa - então - no 

aspecto privado é difícil estar longe do país de origem - é claro - não é culpa de 

ninguém - só que um imigrante - está formado - desde o nascimento - com idéia de 

progresso - então se busca o progresso - porque se quer - meus pais viram que a 

Itália não era a Itália que eles podiam - é - progressar e fazer os seus filhos estudar - 

buscaram num país como a Argentina - ao mesmo tempo - eu vi que a Argentina 

estava indo toda para - para baixo - o governo estava tomando medidas que não 

eram as melhores que se devia tomar nesse momento - porque haviam as fronteira 

e teve uma importação indiscriminada de todos os tipos de produtos - contrabandos 

- não deu tempo das empresas reagirem - preparar-se para poder competir - até 

esse momento eram economias fechadas - como era também a do Brasil - então 

nós não tínhamos possibilidade de competir - assim como os carros nacionais - 

comparados com os carros importados - eram verdadeiras carroças - os brinquedos 

nacionais também eram brinquedos do século passado - comparado com os 

brinquedos de origem estrangeira - então antes de quebrar - eu optei por vir ao 

Brasil - que sempre considerei um país excelente - lindo para viver - maravilhoso 

para estar - e com um mercado consumidor muito maior - que juntando todos os 

países economicamente ativos da América do Sul - por isso que eu estou aqui 

I: Antes de vir para o Brasil definitivamente para montar a empresa, já tinha vindo 

para o Brasil alguma vez passear? 
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P.L.: Sim - sim - já tinha vindo 

I: Já tinha gostado do Brasil? Mas  tinha vindo para... 

P.L.: Só para passeio 

I: Para Pomerode? 

P.L.: Não - Pomerode não sabia nem que existia no mapa - Pomerode foi somente 

pela pessoa que morava aqui e que nos convidou - não é uma cidade reconhecida - 

porque não é uma cidade turística - em qualquer outra parte se fala de Camboriú -  

Florianópolis e do resto das cidades - e esta região não se conhece - e quando eu 

muitas vezes digo na Argentina - onde estás? Em Pomerode - o que é Pomerode? 

Porém Pomerode é uma cidade realmente rica economicamente ativa - tem um nível 

de ingresso muito bom - não tem desocupação - é o nível de preparo dos 

funcionários é muito bom - o nível de acolhimento é muito bom - e segundo 

conversas com uma multinacional eu fiz uma pergunta a eles - porque Pomerode? 

sendo uma empresa que tem possibilidades  de estar em qualquer lugar - o 

engenheiro diretor dessa empresa me respondeu - porque Pomerode e não São 

Paulo - por exemplo - porque - me disse que - o lugar onde está colocado essa 

cidade - é estrategicamente não muito diferente a São Paulo que está a 600 

quilômetros - porém - estamos perto do Mercosul - como um nicho - e de Pomerode 

a São Paulo é somente uma noite de caminhão - ou seja - que o custo ou a distância 

não varia muito - a outra - questão que eles tomaram em conta era - que o pessoal 

que atualmente trabalha em Pomerode estava muito mais capacitado que as 

pessoas que podiam ocupar de São Paulo especificamente na área técnica micro 

mecânica - se necessita muito tempo de preparo para um funcionário comum tomar 

um cargo simples - e aqui tem caso de cultivo de todas essas pessoas - tem escolas 

técnicas - tem pais que já trabalham na empresa - e os salários representam trinta 

por cento menos do que os que se pagam nas grandes cidades - esse é outro 

atrativo  - e que o investimento que faziam sobre cada funcionário - pelo menos tinha 

que cada funcionário durava em seu posto de trabalho entre sete e oito anos - 

enquanto que em São Paulo não passa de três ou dois e meio - então com essas 

razões que a multinacional me deu eu achei que o lugar correto era esse e não errei 

- porém não tem shopping - não tem um calçadão - nem grandes lojas - é - a vida é 

tranqüila - linda de viver - é um paraíso - e as empresas têm um ambiente natural 

favorável - aqui não temos geralmente processos com funcionários - não temos 

brigas com sindicatos - porque está tudo mais ou menos dentro das regras - então 
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não existe esse estresse de briga - de greve - de - porque o funcionário que é ruim - 

como todo mundo conhece não consegue trabalho aqui - e quando vem fazer ficha - 

já todo mundo sabe no prontuário - de quem é filho - onde trabalhou - porque saiu - 

então diretamente não pega - isso é uma auto eliminação aqui dos funcionários - e 

os que ficam trabalhando são realmente os funcionários bons - por isso que é bom 

de trabalhar aqui 

I: Lembra de algum costume que tinha na sua cidade, na Argentina, e hoje já não 

tem mais aqui, ou mudou os costumes das pessoas daqui? 

P.L.: Bem - os costumes que temos na Argentina como os índios têm de fumar a 

pipa da paz é o chimarrão - o chimarrão é claro que no Rio Grande se acostuma - 

mas nessa região é muito difícil achar alguém - então fica restrito ao meu consumo - 

costumes que não consigo ter são as reuniões familiares dos domingos - como toda 

família italiana se reúne na casa da mãe - como toda a minha família está em 

Buenos Aires - essas reuniões são somente quando eu viajo - e aqui eu estou 

morando com um filho que tem dezenove anos e o resto de toda a família está toda 

em Buenos Aires - estudando 

I: E ficou lá em Buenos Aires. Não gostaram do Brasil? Estiveram aqui? 

P.L.: Estiveram aqui - gostaram - só que - eu tenho uma família numerosa - cinco 

filhos - são todos estudantes e em Buenos Aires as faculdades estão perto de casa - 

são as federais - são muito boas internacionalmente falando e são grandes - então 

no aspecto educacional eu não teria possibilidade de manter cinco filhos na escola 

ou faculdade - então esse é um dos motivos pelo qual eles não estão aqui - de todo 

o modo - todo mundo tem a residência - todo mundo tem a cidadania italiana - a 

cidadania Argentina e a residência brasileira - cada um vai ter a liberdade de viver 

no país que mais gosta - eu acho que é lá ou é aqui - porém deixo essa liberdade 

para que eles escolham 

I: E com quanto tempo, com quanta freqüência visita a família? 

P.L.: Mais ou menos a cada noventa dias 

I: Nossa! Bastante tempo 

P.L.: Bastante tempo 

I: E eles aguardam ou vem para cá nesse período? 

P.L.: Esporadicamente como eles estudam - e - e trabalham - é difícil também deixar 

- e - mas se eventualmente algum viaja ou por alguma questão de negócio eu viajo 

por aí - mais vezes - mas geralmente a média é isso   
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I: E esse seu filho escolheu estudar no Brasil? 

P.L.: Escolheu estudar no Brasil e está estudando administração em comércio 

exterior - também eu disse que vinha primeiro porque esse é o único filho homem - o 

resto são todas mulheres - então que pelo menos que alguém soubesse o que eu 

estou fazendo -  é porque - é - é - porém - bom - Deus dirá se todo mundo vai vir 

para cá ou não - eles gostar gostam - só que - claro - é difícil cortar a carreira - e 

quando um começa toda uma atividade é muito difícil deixar onde está porque é uma 

incerteza do que vai acontecer - agora faz um par de anos que tudo está tranqüilo - 

que a coisa  funciona - porém antes não sabia - então antes de trazer toda a família 

e mudar completamente de vida eu tinha que estar bem seguro - só que para ter 

essa segurança - agora eles estão quase todos terminando a carreira - então 

também não posso cortá-la 

I: E o que costuma fazer nos finais de semana? 

P.L.: Humm - o que - geralmente leio - quando posso viajo - assisto TV - faço um 

churrasco - vou à praia e sento em uma pedra e fico olhando o mar - ou tenho um 

morro onde sento na ponta do morro e fico olhando a paisagem 

I: E quando se encontra com outros argentinos quando vai para a Argentina, 

percebe que mudou alguma coisa? Tem algo diferente, ou eles percebem algo 

diferente em você? 

P.L.: Em mim, ou se eu percebo algo diferente neles? 

I: Também. Da época em que vivia lá 

P.L.: Da época em que eu vivia - se vinha de uma época boa de um equilíbrio 

econômico - de uma vida relativamente tranqüila - se sabe que na Argentina o nível 

cultural é muito bom - o nível econômico - mesmo com todas as crises a vida ainda 

se seguem sendo o ingresso per capita maior do Sul da América - não sei que 

parâmetros tomam mas deve ser o produto bruto dividido pela quantidade de 

habitantes - que é pouca - relacionado ao Brasil - de todos os modos - a diferença 

que eu percebi é que a alegria que sentia antes nas pessoas - agora não se percebe 

- todo mundo está preocupado em como chegar no final do mês - como pagar as 

contas - como fazer para que o leão não persiga as pequenas empresas - o circo se 

fecha de uma forma que não deixam as pequenas empresas respirar - cada dia tem 

que pagar mais - mais e mais impostos - então o tipo de vida que tinha na época em 

que desci na Argentina não é o mesmo que tem agora - as pessoas estão muito 

politizadas - todo mundo fala de política - todo mundo fala de leis - todo mundo fala 
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de tudo - todo mundo anda com um jornal debaixo do braço - coisa que aqui não 

acontece - por um lado é positivo - por outro lado não porque as pessoas não estão 

bem informadas - então essa diferença por exemplo eu vejo muito nas pessoas 

comuns - que por exemplo tem um nível de brasileiros médio que estão muito bem 

preparados - em todos os sentidos - e o nível baixo de brasileiros que estão 

completamente despreparados - que essa é a diferença entre o argentino baixo - 

que é pobre - porém é alfabetizado e politizado - e o brasileiro pobre porém é quase 

analfabeto ou analfabeto funcional - agora os brasileiros com recursos eu acho uma 

pessoa muito bem capacitada e no mundo inteiro é reconhecida e dá resultado - e 

no trato comum que eu tenho assim com profissionais - eu vejo que eles estão muito 

bem preparados 

I: E quando veio para o Brasil, já não falando mais da empresa, quais foram as 

dificuldades de relacionamento com as pessoas e se houve dificuldades ou não? 

P.L.: Bom, assim de forma geral, já falei antes - como eu era uma pessoa bem vista 

porque estava colocando - ou melhor dito - estávamos colocando uma empresa a 

funcionar melhor - então as pessoas vêem com agrado - no - e - por exemplo existe 

uma lei de imigração que agora estão mudando - porém é muito difícil conseguir a 

residência  para uma pessoa que queira vir trabalhar no Brasil - ou seja -  o 

Ministério do Trabalho eles colocam todo o tipo de pedra, porque dizem que se tem - 

um brasileiro que pode ocupar esse posto - não precisa de um estrangeiro - então 

um estrangeiro pode ocupar sempre quando não existe um brasileiro - então se 

geralmente pessoas muito capacitadas que vêm de outros países não conseguem 

se encaixar no mercado laboral - porque - porque são muitos empecilhos no meio 

para poder ascender nesse caso - no meu caso é diferente - porque eu estava com 

uma empresa dando postos de trabalho 

I: E achou difícil encontrar mão-de-obra aqui? 

P.L.: Não - a mão-de-obra - como existe um pólo assim de indústrias bastante 

similares entre plástico e brinquedos - é - a gente é um rodízio - segue uma empresa 

- vão em outra - se formam - tem uma boa mão-de-obra 

I: O relacionamento com a empresa na Argentina, então, é diferente do 

relacionamento que tem com os seus funcionários aqui, ou conseguiu mudar esse 

relacionamento? 

P.L.: Não - eu consegui mudar - o relacionamento dos funcionários aqui ao estilo 

que eu estava acostumado - para que nunca mais eles não se sentissem 
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observados - se não - ser um amigo - que não somente cumpre a função na fábrica - 

mas que não haja essa diferença entre patrão e funcionário - que eu nunca gostei 

dessa diferença 

I: E isso adotou aqui? 

P.L.: Sim - eu acho que eles aceitaram com agrado - agora o que falam quando eu 

não estou eu não sei 

I: E eles têm liberdade para vir aqui e conversar? 

P.L.: Sim - têm toda a liberdade - e quando - inclusive eu faço questão de quando 

eles - passam por todos os filtros antes de chegar a mim por distintos encarregados 

- e se não conseguem o que eles acham que precisam - eles têm acesso direto para 

poder falar comigo 

I: Porque essa parte é pouco difícil realmente 

P.L.: Sim difícil - muitas vezes quando vejo algum funcionário que + um não percebe 

que não está bem - eu sou o que chego e pergunto - por que - se tem algum 

problema na vida pessoal - porque muitas vezes se tem dificuldade na vida pessoal 

se reflete também no serviço 

I: E consegue se lembrar de alguma situação, porque isso realmente é difícil, de ter 

mudado a forma da pessoa, ou de algum funcionário aqui dentro, porque via que ele 

era de uma forma e agora consegue ver realmente que a pessoa mudou? 

P.L.: Eu sei que em algum momento para mim não existe melhor coisa do que ser 

reconhecido - eu acho que o ego de cada pessoa se alimenta com o reconhecimento 

das pessoas que estão ao redor e esse sistema de recompensa para uma pessoa 

que trata de fazer bem a outra é saber que estas reconhecem esse esforço - muitas 

vezes um não pode fazer coisas que não são as ideais - porém - tem boa vontade 

para fazê-las bem - de todos os modos - uma das atitudes que eu uma vez tomei no 

princípio - é que a mãe de um funcionário importante da empresa - estava nos 

últimos dias de sua vida - e claro - geralmente se a pessoa está doente - está 

internada no hospital - se não pega licença - nem a fábrica dá licença - porém como 

eu sabia que a mãe lamentavelmente ia morrer - eu falei para o funcionário - fica 

com tua mãe todo o tempo que necessitas - e + que vai ser o último mês que você 

vai vê-la - e assim foi - eu não sei se ele ficou agradecido ou não - eu acho que sim - 

porém eu achava que todo mundo estranho - quando eu falei para ele ficar um mês 

em casa e paguei salário - é - porque eu achava que ele não ia ter mais mãe e ia 

lembrar disso + outra situação assim que eu também mudei - um funcionário teve 
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um acidente grande de carro - quase morre - ficou afastado quase um ano e meio e 

eu continuei a pagar o salário - que não era necessário - para poder sustentar a 

família - foi examinado setenta por cento de capacidade - porém resta saber se foi 

recuperando - e nós continuamos sempre pagando o salário completo - e hoje em 

dia é também um dos funcionários que agradece isso aqui tudo por não lhe ter 

demitido porque a capacidade dele não era + suficiente - outra atitude que uma vez 

também acharam estranha é que em duas oportunidades contratei funcionários com 

deficiências - físicas + e eles acharam muito estranho - é claro - depois todo o tempo 

tinha gente da Apae aqui pedindo lugar - porém - me encontrei com outra situação - 

então para não criar crises e deixar toda essa parte de lado - é dizer que os 

funcionários comuns não podiam aceitar que eu pagasse um salário igual ao deles 

para uma pessoa deficiente física - porque não produzia a mesma coisa - então com 

isso eu fiquei - bravo - ao mesmo tempo com vergonha - e com pena deles não 

compreender que eu não queria contratar esse funcionário pela produção - queria 

dar uma chance a eles para se sentirem uma pessoa - só que - os demais não 

acompanharam essa minha idéia de ter dois funcionários deficientes - então 

complicaram a vida deles e optei por demiti-los e até agora não retomei - mas 

sempre está em minha - de ter uma área preparada para deficientes - que muitas 

vezes trabalham mais do que os eficientes - porque eles estão dedicados ao seu 

trabalho - só que claro - têm que ter infra-estrutura - banheiro - corredores - corrimão 

- uma série de coisas que até agora, - porém, algum dia vai chegar 

I: E contou algumas coisas que mudaram aqui com relação ao modo de ser dos 

funcionários e mudou alguma coisa em você, dos costumes do Brasil, de ter 

chegado aqui e ter pensado que se não conseguisse fazer teria que mudar a sua 

forma de ser, por que do jeito que você fazia no meu país aqui você não conseguia 

fazer?   

P.L.: Bom - geralmente - um dos primeiros costumes que tive que tratar de mudar foi 

o hábito alimentar - e - o tipo de alimento que se consome comumente aqui não são 

os mesmos que se consome na Argentina - no princípio não gostava do feijão - não 

gostava do arroz - não gostava do aipim - não gostava do repolho roxo - só gostava 

de churrasco e alface e tomate e cebola e toda essa questão que na Argentina é 

muito comum - porém o resultado é que agora quando volto para a Argentina e não 

tenho esse feijãozinho - não tenho esse aipinzinho frito - fico com - com saudades  - 

essas são as partes digamos de adaptação - a outra questão que tive que mudar é 
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que eu sou uma pessoa com um temperamento - aparentemente sempre alegre - 

não gosto de passar os problemas pessoais para a fábrica - então muitas vezes 

fazia brincadeiras - piadas - ou coisas com outras - com sentido duplo e as pessoas 

não captavam - então muitas vezes ficavam me olhando - assim - mal - porque - 

será que está falando a verdade?  então optei por essa parte - e deixá-la de lado 

porque era + se não tinha toda as pessoas que me entendiam bem - bem - depois as 

vestimentas - esse foi outro costume que tive que me adaptar - porque aqui a 

temperatura é relativamente quente - um anda com bermuda - chinelos - assim - 

depois do serviço - e na Argentina tem que ir sempre com meias com calças - com - 

no inverno sobretudo - e bem arroupado senão se sente muito frio + outro - costume 

- que nunca tinha visto - é aquecedor elétrico em todas as casas - em Buenos Aires 

usamos - é - gás por rede - então sempre tinha medo de tomar uma ducha porque 

tinha medo de ficar eletrocutado - porém depois vai se acostumando até que se 

esquece do perigo -  depois assim outro tipo de adaptação não porque é todo mundo 

em sua casa continua com seus costumes 

I: Então quando vai para a Argentina sempre sente alguma falta de alguma coisa 

daqui? 

P.L.: Sim - meus filhos sentem que não é o sotaque que conheciam o pai - e - bom - 

quando um está aqui sente saudade de lá e quando está lá sente saudade daqui 

I: E sente muita saudade de seu país 

P.L.: Muita - mas não tanto pelo país - mas sim pelas pessoas - né - eu acho que 

qualquer pessoa é feliz em qualquer parte do mundo se está - com os entes 

queridos - então se está sozinho é muito mais difícil de se adaptar 

I: Então hoje 

P.L.: Há momentos - por exemplo - como no próximo domingo - no dia 19 - é o dia 

do pai 

I: E eles vêm para o Brasil 

P.L.: Não 

I: Não? 

P.L.: Não porque todo mundo estuda e bom - são datas especiais - o que no dia das 

mães acontece igual - porque não são as mesmas datas que no Brasil - são 

diferentes - as únicas datas que até agora nunca deixamos de lado são as de Natal 

e início de ano - os aniversários - aniversário de casamento - aniversário dos filhos - 
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aniversário de qualquer tipo - nunca estão - esta é uma parte que se comparte com 

a família e se sente realmente muita necessidade 

I: E hoje então pode se considerar mais argentino ou mais brasileiro? 

P.L.: Dependendo quem está jogando - o meu coração está dividido em três países - 

Argentina - Itália e Brasil - é 

I: Na verdade sua origem é Italiana 

P.L.: É - nasci na Itália. 

I: Nasceu na Itália 

P.L.: Então - é - nunca tomei a cidadania Argentina nem brasileira - tenho 

passaporte italiano - de comunidade européia - então se isso fica no coração - 

sempre tira - que realmente na vida não posso dizer de que país gosto mais - porque 

o Brasil me - me - me está dando muito - e me sinto gratificado também de um país - 

que sem perguntar muito - me perguntaram - que quantidade de pessoas vai 

empregar e o que eles podiam me oferecer - e isso é muito difícil de simplesmente 

com um projeto - que acreditem em ti na prefeitura - e te diga - tudo bem - podemos 

te dar isso - isso e isso - nos outros países não é tão assim - você vai a uma 

prefeitura e não consegue falar nem com o secretário do porteiro - não com o 

secretário do prefeito - nunca chegas no prefeito - nunca chegas na autoridade - 

essa foi uma das grandes diferenças - eu não sei como se dá aqui uma prefeitura de 

uma grande cidade brasileira como São Paulo - que podemos comparar com 

Buenos Aires - porém aqui se eu desejo falar com o prefeito - ligo na prefeitura - e 

desejo falar com o secretário é só ir a - eles - não dão volta - pode aguardar um 

instante - tem duas pessoas - e me atendem - quando nos encontramos em um 

restaurante - um se abraça  - olá P. - Olá - Olá outro - isso também encontrei como 

uma diferença -  isso também encontrei bem legal aqui 

I: Na Argentina isso não 

P.L.: Não - Senhor Prefeito está lá em cima do morro - ele não tem acesso a uma 

pessoa mortal e comum 

I: Então pode dizer que insiste naquilo que acredita 

P.L.: Sim - sempre - os sonhos podem se tornar realidade se insiste nele e continua 

insistindo - se existe um problema de crise econômica - sentimental - de todo o tipo 

que no ser humano acontece - trato de - recordar - ou pensar nas coisas positivas 

que a vida me deu - em qualquer de todos os aspectos - para não pensar nas 

negativas que vêm - para tomar mais força - então trato de sair de todas as crises 
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mais reforçado - não me deprimo com facilidade - já que passei por muitas - e 

continuo sempre na luta - eu acho que isso é uma das virtudes se se pode chamar 

assim de uma pessoa imigrante - imigra para crescer - para se fortalecer - para 

progredir - isso um espírito que se leva assim desde criança - que os pais vão 

educando - então se tem que ajudar - progredir - não ficar esperando que o Estado 

faça tudo - se me ajudam tudo bem - se não me ajudam faço eu - demorarei mais 

tempo - mas faço 

I: E agora a Argentina não está tão ruim assim, está muito bem, e não pensa em 

voltar para a Argentina ou aqui é o seu país agora? 

P.L.: Agora eu acho que aqui é o meu país - e voltar - não sou muito velho nem 

muito jovem - porém acho que estou na metade de minha vida - então volto é só a 

passeio e para visitar a família - mas não para trabalhar - ou quem sabe se o 

mercado - assim permitir - colocar uma filial da empresa brasileira na Argentina - 

porque outra facilidade muito grande que eu achei aqui - e que na Argentina não tem 

- pelo menos nessa época - é o fundo de financiamento para as compras de bens - 

que se chama Finame - para a construção de preditos - e isso ajuda muito - então se 

ajuda a tal ponto que a parte de tecnologia está bem avançada - coisa que se um 

tem que partir com recursos próprios e pagar tudo à vista porque os juros são muito 

altos nunca chega a comprar uma máquina de última geração - aqui comprando uma 

máquina de última geração temos - 48 meses para pagar com um ano de graça - 

então a máquina se começa a pagar com o próprio fruto da máquina - isso é muito 

bom para as pequenas indústrias 

I: E o que valoriza mais e o que explica e tenta repassar para os seus filhos. O que 

hoje valoriza mais e não valorizava tanto quando veio para o Brasil. O que é mais 

importante hoje? 

P.L.: Hoje. Bom o mais importante para mim como pessoa é a pessoa - o mais 

importante para mim como ente de uma pessoa é a família - e o mais importante 

para o ser humano é estar formado com os preceitos morais - éticos - para uma vida 

sã - tratar que não falte o apoio de um pai para um filho - tratar que tenha 

necessidades de recorrer a outros mal intencionados - tratar de saber que 

companhias têm - tratar de encaminhá-lo em sua vida futura - tratar de ter muitos 

amigos - o que é difícil - porém + digamos o mais importante é o que se disse que a 

pessoa mais rica não é a que mais tem, mas aquela que se conforma com menos - 

então se eu me conformo em ter o necessário para ser feliz - feliz é um estado de 
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ânimo - então se eu quando me acordo pela manhã e digo - hoje eu me acordo feliz 

ou infeliz - e quem determina isso sou eu - então se digo não - hoje é um dia feliz - e 

quando me deito - durmo tranqüilo também até o outro dia - porque trato de 

solucionar um problema por vez - não + não coloco todos os problemas de uma vez 

só na minha cabeça - porque não posso solucioná-los - então soluciono um por vez - 

me sinto vencedor quando solucionei um e me sinto com mais força para solucionar 

o outro - e isso trato de repassar aos meus filhos - aos meus funcionários e a todas 

as pessoas que estão perto de mim 

I: E quando vai no Centro, nas lojas e para fora aqui de Pomerode, sente alguma 

diferença no tratamento das pessoas, pelo fato de ter um idioma diferente? 

P.L.: Eles me entendem - com outra - delicadeza - pode se dizer assim - e lhes 

agrada sentir o sotaque que é diferente - e nessa cidade todo mundo me conhece - 

e é claro - sinto a receptividade das pessoas - já são muitos anos - inclusive eu 

recebi elogios - dos diretores das escolas - onde meu filho estudava - dizendo 

parabéns - você tem um filho muito educado - parabéns seu filho é muito inteligente 

- e esse parabéns - claro - enche de orgulho a qualquer pai - mais é um estrangeiro - 

e um estrangeiro fala mal - comete erros - e - por exemplo - na escola foi bem aceito 

o meu filho - com todos os erros de escrita e com tudo que - ele não foi a uma 

escolha portuguesa aprender - aprendeu no dia a dia  - e todos os professores 

colocaram uma cota de vontade para ensinar - ensinar - e corrigir e - eles avaliaram 

a capacidade dele e não a ortografia - em princípio - e assim ele foi progredindo e - o 

medo maior - como estudante estrangeiro - era o de cometer erros - porém isso me 

chamou a atenção que eles não tomavam em conta os erros de ortografia ou - ou - 

ou - ou de idioma - se não a capacidade de educação que ele tinha para resolver os 

problemas que se apresentavam - e geralmente isso é difícil em um país estrangeiro 

- a - a receptividade de os companheiros - dos companheiros de escolha - oh M! oh! 

como vai - oh! chegou - e aí vem os argentinos - salvo quando tem partida de futebol 

- aí a crise se apresenta - porém passa o outro dia e já se acabam as piadas - 

acabaram as brincadeiras  - e o dia continua normal - no Brasil em geral me sinto 

bem atendido - uma diferença quando um vai comprar em qualquer lugar que não 

seja essa região é que um paga com cheque - qualquer compra   - coisa que isso na 

Argentina - no Uruguai - no Chile - não é possível - paga com cheque somente 

aquele que é conhecido - o desconhecido não aceita cheque nem do próprio pai - e 

isso aqui é - como - eu viajo sempre por aí - tiro o cheque - faço - ninguém pergunta 
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- claro - certificam  somente se é bom - se é ruim - mas pronto - isso na Argentina 

não - ou dinheiro - ou cartão - não existe cheque para compras normais 

I: E existe algum momento que possa se lembrar em que chegou num ponto em 

dizer que ia desistir e voltar para a Argentina ou eu vou escolher outro país para 

morar ou isso nunca aconteceu? 

P.L.: Não estes momentos sim - eu acho que existem - e eu acho que sempre 

existiram - mas não pelo fato do país em si - mas por - situações do tipo emocional - 

porque quem mora sozinho sabe quanto sofre abraçado ao travesseiro 

I: E conversa muito com sua família? Todos os dias? 

P.L.: Agora eu achei que ia perguntar se conversava muito com o travesseiro - todos 

os dias converso via e-mail - todos os dias converso via e-mail - e sábado e domingo 

ligo por telefone - salvo qualquer data especial - mas geralmente via e-mail é diário o 

contato 

I: Melhorou bastante a comunicação? 

P.L.: Melhorou sim 

I: A tecnologia é outra coisa 

P.L.: Me mandam fotos - por exemplo - aqui é minha filha que estava nos Estados 

Unidos 

I: Ah! Ela está nos Estados Unidos 

P.L.: Não - agora voltou 

I: Ela foi passear 

P.L.: Foi trabalhar - worktravel - viagem trabalhando - um intercâmbio  de estudantes 

- ela se forma agora em marketing em comércio exterior  - e agora entrou a trabalhar 

na American Express - na central na Argentina  - e tenho outra filha que se decidiu 

por ortopedia - tenho outra filha que se decidiu por fisioterapia - filha que é pequena 

- que ainda está no ensino médio - e o rapaz - Administração 

I: Então são todos formados. E se formou em quê? 

P.L.: Eu - Ciências Econômicas 

I: Ciências Econômicas 

P.L.: Isso 

I: Na Argentina mesmo. 

P.L.: Na Argentina - na Universidade de Buenos Aires 

I: E está há quatorze anos no Brasil? 

P.L.: Quatorze anos no Brasil 
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I: E tem mais alguma coisa diferente que queira comentar. Já pensou em sair de 

Pomerode, ou acha que aqui é um lugar bom de se viver? 

P.L.: Não - é um lugar bom de se viver - se eu saísse de Pomerode voltaria para a 

Argentina - não voltaria a outro lugar - já que na região tem lugares bons Timbó é 

bom - Rio dos Cedros é bom - Blumenau também - Itajaí também - Camboriú que 

tem a praia ou Itapema - eu gostaria de morar lá - só que me falaram que ter 

empresa perto da praia não é muito bom 

I: Pode não ser muito bem assim 

P.L.: Não é bom no aspecto dos funcionários - porque me falaram que no verão tem 

muita falha de gente - que vai à praia  - jogam muita bola durante a noite e pela 

manhã não tem ninguém  trabalhando - porém é bom de morar - se eu tivesse que 

morar em uma cidade maior no Brasil - não moraria - não moraria porque existe 

muita violência - e aqui se vive livre - muita gente acha - que porque um tem uma 

empresa tem muito dinheiro - então tem que andar escondido - e não é bem assim - 

pode ter sua fábrica - porém por aí não tem financeiro que eles acham que um tem - 

nas grandes cidades  tem que morar em condomínio - não pode sair sozinho - tem 

que ter um guarda costas - os filhos tem que tomar cuidado com os seqüestros - 

aqui ainda é muito livre - todo mundo anda livre - as casas quase não tem segurança 

nenhuma - as grades - nas casas - são poucas que têm - isso é - é - uma sensação 

de liberdade que uma pessoa vive - quando eu volto para Buenos Aires - que já é 

uma cidade menos violenta - muito menos violenta que São Paulo - mas tem 

violência - quando eu chego na minha casa - tenho que olhar para os lados para ver 

se não tem gente caminhando - se não tem carro perto para poder entrar - senão 

dou outra volta e espero para entrar quando não tiver ninguém perto - e aqui um 

entra deixa a porta aberta - deixa a janela aberta - esquece a casa todo o dia aberta 

- volta à noite - e quando retorna as coisas estão todas no mesmo lugar - ninguém 

mexe 

I: E tem bastante contato com o Senhor O. por exemplo, que é argentino  

P.L.: Sim - sim - moramos no mesmo predito  

I: Tem bastante contato então com as pessoas da Argentina 

P.L.: Sim 

I: Todos moram perto aqui. No mesmo prédio 

P.L.: Sim 

I: Isso foi combinado ou só tem um prédio aqui? 
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P.L.: Não - não - tem vários - só que é coincidência que moramos no mesmo prédio 

- e também por uma questão de - de - segurança de cada um - de não se sentir 

desamparados - porque os dois estão sem a família - e sempre que um tem esse 

tipo de coisa que necessita uma conversa amiga - um chimarrão - uma cervejinha - e 

aí está o apoio que muitos precisam muitas vezes  

I: Tem companheiro para ver o jogo do Brasil contra a Argentina por exemplo? 

P.L.: Digamos que eu não sou um torcedor fanático de futebol - gosto de partidas 

internacionais - ou que - um ganha outro perde - fico contente igualmente - o que 

gosto é de uma boa partida   

I: Tem pessoas que falam mais 

P.L.: Claro - quando ganha o Brasil - e chego na fábrica - tenho que suportar as 

piadas - ao inverso - ninguém fala nada  

I: Não tem comentário 

P.L.: Não tem comentário - só que eu não consigo tomar a revanche - eu não falo e 

nem faço piadas a respeito - porém - eles - como se diz na Argentina - me gastam 

I: Bom, então acho que é isso 

P.L.: Só 

I: Só, tudo isso 

P.L.: Enquanto - digamos sobre a cidade - se gosto dos costumes da cidade 

pequena - acostumado à cidade grande - onde muito barulho - muita sirene - muito 

problema - aqui é tudo um silêncio - porém - à parte disso - tem a alegria das festas - 

dos finais de semana - que é a festa da cebola - que é a festa do salame - que é a 

festa do peão - que é a festa - qualquer motivo para a festa - cerveja de torneio - 

muita alegria - bandas e bandinhas - música gaúcha - então não tem - digamos 

como divertir-se sanamente - já que está sozinho - há gente de várias cidades e 

lugares - isso claro que - em uma cidade grande  - é difícil de se ver essa 

coletividade - inclusive tenho assistido as festas da cidade de Rio dos Cedros - que 

são de origem italiana - e eles também dão a entrada - um estrangeiro também me 

reconhece quando vou a um restaurante - quando vou à uma festa da cidade - enfim 

- me atendem bem - então o relacionamento que tenho com os representantes - não 

com todos - e não com os que eu costumo a visitar - seja em São Paulo - Rio - e nas 

grandes capitais - temos um relacionamento - de amizade - já mais - eles não 

querem - baixar nenhum conserto de que eu vou a um hotel - se não - tenho que ir a 

casa deles e compartilhar o dia a dia com eles - fora dos negócios - na casa - e 
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quando eles vêm aqui - a mesma coisa - eles não vão para o hotel - ficam em casa - 

eles ficam contentes - eles são brasileiros - são pessoas excepcionais - muito bem 

preparados - muito honestos - e claro vende tudo - porém -  o que nós temos são 

pessoas fora de série  

I: E como era o final de semana na Argentina. Era mais sozinho, tinha muitas 

festas? 

P.L.: Não - o final de semana na Argentina - bom - por ter uma família grande - 

geralmente - esqueceu o celular - meu filho - era reunião familiar ou reunião entre 

amigos - se um vai na casa do outro - no outro fim de semana - sempre tem uma 

festa pelo meio - ou muitas vezes - pega o carro e vai à praia - enfim - esse tipo de - 

porém os costumes são mais ou menos os mesmos - vamos saber que amigos nos 

convidam - e se não convidam convidamos - e assim - mas é mais ou menos 

parecido com os brasileiros 

I: E aqui você se reúne mais com os brasileiros, então, ou só com o Senhor O. que é 

argentino? 

P.L.: Um pouco de tudo - me reúno com os meus sócios que são de origem italiana 

e brasileiros - é - tem o Senhor O. também com o irmão R. também  - depende - 

cada um de nós tem uma atividade - e nem sempre é possível estar juntos - porém 

quando dá - e há oportunidade - estamos - quando venho para cidades comum - 

porque temos representantes em comum - já um faz uma reunião - faz festa - tanto 

eles como nós - enfim - trata - a parte - não é porque nós somos argentinos - mas é 

que nós já éramos amigos da Argentina - e ele é compadre e padrinho de uma de 

minhas filhas - e já tem uma trajetória familiar de anos - vinte e cinco anos - mais ou 

menos - então - por isso - estamos os dois aqui - não é que viemos por separado - 

veio um e depois veio o outro  

I: Então, gostaria de saber se tem algum tipo de preconceito ainda, depois de tantos 

anos, ainda existe preconceito?. Sente preconceito das pessoas com relação aos 

imigrantes, ou não? 

P.L.: + Eu assim pessoalmente não sinto - volto a repetir - tem muitas pessoas que 

dizem que nesse tipo de cidade existe um preconceito - não contra o imigrante 

estrangeiro - mas contra o imigrante brasileiro também - se é de outra cidade é visto 

com certo grau de - hum - desconfiança - até que essa pessoa - convive no dia a dia 

- vê que tem uma vida tranqüila - depois é aceito - assim - eu pessoalmente não 

sinto - nenhum tipo de preconceito 
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I: E falou também que é diferente aqui no Brasil, que as pessoas aceitam cheques. 

Isso vocês também adotaram aqui na empresa, ou costumam usar os costumes da 

Argentina, com outras formas de pagamento, depósitos, enfim  

P.L.: Não - eu vejo que no Brasil está mais popularizado - o luxo dos cheques a 

nível - pessoas - a nível - pessoas comuns - funcionários que têm contas correntes 

com pequenas - pequenos valores - onde muitas vezes o cheque que emitem é mais 

caro do que a nota do cheque que - o valor do cheque em si - coisa que isso na 

Argentina não é costume - só abre uma conta a pessoa que tem um movimento - 

relativamente importante - porque se não - o custo de manter uma conta corrente 

aberta - é tão caro -  que o pouco dinheiro que pode ter - é - desaparece - então 

geralmente as compras se faz - em dinheiro ou no cartão - e com todas as crises - e 

calotes que aconteceram na Argentina - é muito difícil que um comércio consiga  

uma pessoa - que se diz - não! Eu te pago daqui a pouco - ou te dou um cheque - 

não! - pague - leve - se não paga - não leva - é mais ou menos assim - agora com 

cartão de crédito não tem problema - agora aqui - tanto as cidades pequenas - claro 

- não vamos fazer uma coisa fora do normal - se eu quero comprar um carro de 

cinqüenta mil reais - é claro que eu for com um cheque - eles não vão aceitar - 

porém compras normais - supermercado - roupas - máquinas pequenas - qualquer 

coisa aceita - isso achei legal - coisa que lá não - eles só olham a data do talão a 

antiguidade - perguntam - averiguam como está toda a parte de CPF - isso tudo - e 

talvez quando é conhecido nem isso  

I: E é muito difícil a documentação para a cidadania? 

P.L.: É muito difícil e + muito onerosa - muito cara 

I: Ah é? 

P.L.: Sim + é dizer - existe uma legislação para obter a residência - residência não é 

sinônimo de cidadania - pode obter residência - as pessoas que fazem um 

investimento - existe a lei do Mercosul - onde todos os nascidos nos países 

integrantes do Mercosul - têm um determinado regime para poder obter a residência 

- e tem outro - extra - Mercosul - no caso da Argentina que tem convênio bilateral 

com o Brasil - até faz pouco tempo - davam a residência com um aporte inicial de 

cem mil dólares - para a pessoa ou grupo familiar - faz dois anos - baixaram essa - 

esse requisito para cinqüenta mil dólares - que um tem que depositar em um banco 

oficial - e tem que investir - em alguma coisa - eles devolvem o dinheiro - porém - 

tem que justificar o investimento - então eles outorgam a residência para a pessoa e 
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ao grupo familiar direto - se são filhos - de mais de vinte um anos - já não dão a 

residência - se são aposentados - têm que ter uma aposentadoria maior que mil 

dólares cada um - justificada - pode ter uma residência transitória - um estudante - 

um pós-graduado - um científico - ou um contratado por alguma empresa estrangeira 

- essas são as únicas formas de residência legal - depois tem muitas pessoas que 

entram e ficam  no país ilegal - e eles aguardam a anistia - que é mais ou menos a 

cada dez anos - existe para todos os estrangeiros indocumentados - para todas 

aquelas pessoas nascidas em outros países - que não seja o Mercosul - tem que 

depositar duzentos mil dólares - senão - não tem a residência  

I: E esse foi o seu caso? Mesmo morando na Argentina é Italiano 

P.L.: Sim - eles + me consideram europeu - não argentino - por mais que tenha 

residência Argentina - por mais que tenha família Argentina - para o Brasil eu 

continuo sendo europeu - + e - é - o trâmite é simplificado para as pessoas do 

Mercosul - se você faz todo o trâmite em menos de um mês - se aprovam a 

residência - demora mais tempo para se obter a cédula de identidade brasileira para 

estrangeiros - que o tempo que demora para obter a aprovação do consulado 

brasileiro no país de origem - quando junta todos os requisitos - se entras no site do 

consulado - quatro dias hábeis - teoricamente - na teoria - eles dão o visto - porém - 

na realidade depois demora mais ou menos um mês - porque um papel falta - 

porque um formulário tinha um erro de ortografia - enfim - tudo burocrático -  e 

depois aqui demora mais ou menos seis meses para obter a cédula de identidade 

para estrangeiros - que têm que pedir na Polícia Federal - do distrito que 

corresponde - no caso daqui - pertence à Polícia Federal de Itajaí - isso é mais ou 

menos para eu ter o conhecimento de pessoas comuns que vieram pedir - trabalho - 

é - a pedir não - tirar os documentos por seus próprios meios e tardam três quatro 

anos e não conseguem - então muitas pessoas optam por ficar ilegal - até que não 

são pegos - duram - se chega a anistia e se apresentam - se legalizam - se não 

continuam na ilegalidade - até que acontece algum fato assim - do tipo político - no 

caso da empresa isso é mais difícil - bom - uma vez obtida a residência não tem - 

assim - mais - empecilhos legais - todos têm os mesmos direitos e obrigações - e 

residência se dá por dois ou cinco anos - e nos dois ou cinco anos - dependendo do 

caso - eles voltam a renovar - aí tem que pedir outro documento - que demora outros 

seis meses - e tem um custo - isso é uma parte burocrática que ainda não entendo 

bem  
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I: E tem conhecimento de que na Argentina é diferente? Ou não tem conhecimento 

de como é na Argentina?. 

P.L.: Na Argentina - é - a maioria dos imigrantes dos países limítrofes - são 

uruguaios - tem - a maior quantidade uruguaia - tem muito boliviano - muito peruano 

- muito paraguaio - mais que brasileiros - é - os uruguaios quase se pode dizer que 

são mais ou menos argentinos - no mais geralmente não tem problemas de 

documentação - e como passar para o Uruguai é tão fácil - é só cruzar o rio de La 

Plata - tem muitos uruguaios ilegais - ilegais entre aspas - porque antes de chegar o 

dia do vencimento - eles tomam um barquinho aí - pagam pouco e voltam a se 

legalizar - e depois também tem a lei de anistia - como tem aqui - tem um outro 

sistema de reunião familiar - se um grupo da família - se uma das pessoas do grupo 

familiar tem a residência - se faz o que se chama o lastro de chamada para a 

reunião familiar - então se inicia todo um trâmite burocrático - onde o pai chama a 

mãe - os filhos e assim - contorna toda a documentação - e  também - se tem 

empresa - tem digamos - uma recíproca com o Brasil - os convênios são bilaterais - 

só que eu não escutei - desconheço se exigem um investimento inicial - eu acho que 

na Argentina não exigem investimento como no Brasil - no Brasil é mais difícil 

I: Então a parte burocrática pode ser a parte mais difícil quando veio para o Brasil, 

não as pessoas, mas pela burocracia 

P.L.: Não - não - pela burocracia - eu inclusive fui muitas vezes + ao consulado 

brasileiro - à embaixada brasileira em Buenos Aires - e digo como - se eu - tenho 

uma empresa que tinha dez funcionários - agora temos cinqüenta - melhorei a 

tecnologia - abri novos mercados - estamos exportando - é uma pequena - porém 

sem dívida - não tem problema de nenhum tipo - porque não me podem outorgar a 

residência - ah! Porque a lei diz que o senhor - porque é italiano tem que pagar 

duzentos mil dólares - depositar em uma conta oficial - porém se o capital da 

empresa supera essa valor - porque não posso consegui-la  - então - em uma 

oportunidade - falaram no consulado - que prepara-se um processo - explicando 

tudo - o processo de iniciação da empresa - como foi - referências comerciais - 

referências bancárias - pegamos todo o patrimônio da empresa - o que faz - o que 

não faz - o que deixa de fazer - até o dia de hoje nunca recebi notícias + a respeito - 

então - o único que restou - foi economizar durante quatorze anos - para tratar de 

juntar o dinheiro exigido - não interessou - digamos - isso é a parte negativa - não 
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interessou - o que cresceu a empresa - nem o que fez - interessou somente - que o 

requisito era depositar o valor - por - o solicitado 

I: Isso tem que depositar antes de vir para o Brasil? 

P.L.: Não - pode vir - pode sair - porém para obter a residência - com um visto 

comercial - para que você possa ficar por mais tempo - de - um turista pode ficar seis 

meses - no país - e somado todas as estadias - não pode somar mais de cento e 

oitenta dias no país - salvo que - tenha um visto comercial - que tem um custo - 

então esse visto comercial se pede no consulado - e um explica que tem que estar 

com um negócio X tempo no Brasil - senão pode permanecer por noventa dias e 

renovar por outros noventa - e essa renovação não pode ser feita continuamente - 

porque a polícia não gosta - então é melhor tirar um visto comercial - assim - 

ninguém diz nada - eu acho assim - nesse sentido a parte burocrática - por um lado - 

é bom para não ter tanta gente - imigrante - de países limítrofes - como é o caso da 

Argentina - por outro lado - eu acho que eles englobam em uma situação geral - e 

não distinguem quando é uma pessoa que realmente merece ter a residência e 

quando não - qual é - que benefício dá para o país uma pessoa e qual tira o 

emprego de um brasileiro - isso é o que eu sempre tratava de diferenciar - eu não 

estou tirando um emprego - ao contrário - eu estou dando emprego - me tinham que 

dar de graça - e não depositar esse dinheiro - porém eu nunca consegui esse fato - 

porque à nível de autoridade nacional - um não é nada  

I: E depois recebeu o dinheiro de volta? 

P.L.: Sim - sim - eles - digamos que um deposita no Banco Central - porém fica 

vinculado a uma conta da própria empresa - não é que fica em mãos do Estado 

I: Pode usar o dinheiro? 

P.L.: Sim - sim - pode usar o dinheiro 

I: Mas para usar tem que dizer para quê vai usar? 

P.L.: Não - para que não - mas tem que ser usado no giro da empresa - + não tem 

um - se tem que ser usado especificamente para tal fim - tem que depositar - 

comprovar que você é uma pessoa de bem - e depois usar para o que você acha 

que necessita 

I: E cada vez que renova tem que depositar novamente 

P.L.: Não - Não - a renovação é por uma questão do tipo - digamos - policial - se 

uma pessoa tem uma vida tranqüila - se não tem problema com polícia - com receita 
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- vêem a trajetória da pessoa - se a pessoa não tem nada contra - não tem problema 

- renovam por outros cinco ou por dois  

I: E no início que veio para o Brasil, já logo pediu a residência 

P.L.: Pedi - só que não me foi outorgada - me foi outorgada - faz - um ano e meio 

I: Um ano e meio? 

P.L.: Peregrinei por todos os ministérios - só que - até que não juntei - peso sobre 

peso - não foi possível - é + tomar a residência 

I: E agora conseguiu para cinco anos 

P.L.: Para cinco anos 

I: E agora fica mais fácil a renovação 

P.L.: Sim - sim - agora já fica mais fácil 

I: Nossa! Como demorou! 

P.L.: Demorou porque - digamos - não demoraria se eu tivesse dinheiro - é tudo 

uma questão financeira - mas se um tem dinheiro não tem problema - o dinheiro - 

por exemplo - se é uma empresa que se instala em outro país - não é necessário 

que seja dinheiro - pode ser também em bens - bem - se uma empresa faz 

investimento em tecnologia - pode fazer investimento em - maquinário - em layout - 

enfim - têm várias formas de valorizar os investimentos - é claro que é mais fácil o 

dinheiro - as outras coisas tem que ser depois - avaliadas por pessoal técnico - se 

realmente valem o que dizem que valem - se eu quero importar uma máquina e digo 

que vale cem mil dólares - tem que passar por uma avaliação técnica tanto no país 

de saída quanto no país que regressa - para que não exista o caso de mandar uma 

máquina que não vale nada - e dizer que custa - então tem todo um processo de 

avaliação técnica para esse tipo de coisa - e no caso do dinheiro não - se deposita e 

acabou o problema - é assim fácil 

I: Com dinheiro é tudo fácil 

P.L.: Sim - acalma-se os nervos  

I: E da família, os parentes que vieram para o Brasil, veio somente a família? 

P.L.: De passeio - ah! - vieram todos os parentes que eu tenho 

I: E quando eles chegam vocês ficam aqui em Pomerode? 

P.L.: Sim - em Pomerode - ou vamos na praia - ou saímos - mas em geral ficamos 

por aqui - a idéia é ficar comigo - porque não estou durante todo o ano lá 

I: Aqui temos o que chamamos de aposentadoria. A Argentina também tem? 

P.L.: Sim - também tem  
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I: E quando se aposentar pretende ficar morando no Brasil? 

P.L.: Eu acho que vou morar um pouco em cada lugar - se é que a empresa 

continua - e meu filho continua - eu acho que vou viver um pouco em cada lugar - 

essa é a idéia  

I: Aqui o ambiente já é familiar também 

P.L.: Sim - familiar - somos todos uma família - na empresa - é um trabalho alegre - 

porque nossa função é divertir as crianças - então esse é um trabalho + eu 

geralmente estudei para outra coisa - porém não me arrependo - gosto muito do que 

faço - gosto muito da parte criativa - gosto muito do dinamismo - gosto muito da 

relação internacional - das feiras - das viagens - tudo isso enriquece as pessoas - 

estamos participando das feiras em São Paulo - enfim  

I: E quem desenvolve os produtos para vocês? 

P.L.: Geralmente sou eu - e se não - existem empresas de design -  enfim 

modelistas - eu dou a idéia principal  - coloco em um papel ou dou uma foto e digo - 

eu quero fazer isso - isso - e isso - depois - os experts começam a colocar o tico e o 

teco em funcionamento e daí - eu vejo por aí os produtos que gosto no estrangeiro - 

trago - redesenho - faço com as formas e com a cores brasileiras - porque cada país 

tem suas características - pois se tem um produto que funciona bem por aí - porém 

não funciona bem aqui - isso é uma diferença 

I: Tem algum esporte que gosta de fazer? 

P.L.: Gostava - eu fazia atletismo - por muitos anos - depois eu vim para cá e deixei 

de fazer - fazia arremesso de peso - lançamento de disco - corrida dos quatrocentos 

metros  

I: Nossa! Era um atleta mesmo! 

P.L.: Era um atleta - agora sou o caso de um atleta - agora não parece - mas fiz 

I: Mas aqui não tem oportunidade de praticar alguma coisa, ou  

P.L.: Não - a oportunidade é só questão de vontade - oportunidade tem - só que 

claro - quando um fica morando sozinho - tem duas coisas - se é uma pessoa 

responsável - também gosta de ter a casa em bom estado - como não tem ninguém 

para pensar no outro - tem que comprar as coisas - tem que pensar nisso - naquilo - 

então não resta muito tempo para fazer coisas - mas se você quer faz - eu de vez 

em quando vou à academia - caminho - faço cooper - chove com freqüência - pelo 

motivo que chove não faço nada - eu gosto de esporte - gosto muito - só que não 

tenho muito tempo - mas quando eu começo uma atividade - e mais ou menos 



164 

 

 

contínua - viajo por mais ou menos uma ou duas semanas e se corta - esse é o 

impulso que não se tem - e quando se está em outra cidade - se corta tudo - comida 

é diferente - sabe - tem comidas variadas. 
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8.2.2 Entrevista 2 

 

Data: 28 de setembro de 2005. 

Hora: 13:30 h. 

Duração: 60 minutos 

Procedência: Argentina 

Descendência: Alemã 

Sexo: Masculino 

Idade: 47 anos 

Chegada no Brasil: 1994 

Identificação: A.S. 

 

I: Gostaria que fosse o mais informal possível para contar um pouco de sua vida 

aqui e na Argentina. Poderia começar contando um pouco de você, onde nasceu, 

como era a sua cidade e como foi sua infância. 

A.S: Bom eu nasci na Argentina - na verdade moro aqui e lá - não posso viver aqui 

de todo porque tenho que cuidar da empresa - que é na Argentina - a - a - na 

verdade uma filial né - e bom - sou de lá 

I: Como foi sua vida na infância. 

A.S. É difícil lembrar de tudo - que pergunta  - mas - tive uma infância boa - com 

muitos amigos - porque aqui também tenho amigos - mas lá estão os meus amigos 

de muitos anos - e - e  - parentes mais chegados - e minha família gosta quando 

vamos pra lá - porque podemos conversar sobre coisas mais comuns - sem tanta 

formalidade - porque - porque como disse são velhos conhecidos - mas aqui 

também temos amigos - e gostamos daqui. 

I: Conte como foi o período de colégio e de formação. 

A.S.: Como posso dizer - não sei se me entendes - é - é - que era normal sabe - 

acho que não estou dizendo muita coisa 

I: Não - não - continue 

A.S.: Então o que quero dizer é que ia ao colégio e não gostava de estudar como 

todos os meninos - mas que era necessário - porque nossos pais nos cobram o 

estudo - para ser alguém na vida - e é o que faço com meus filhos - sabe meu filho - 

trabalha comigo - e fica também muito tempo aqui - já quase não vai à Argentina - é 
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o meu braço forte - que cuida dos negócios do pai - porque tem estudo - então - 

como eu dizia mesmo - então - é - meus estudos - é isso - então né - normal  

I: E como  

A.S.: Sabe que não era uma obrigação entende - era bom porque tudo é bom 

quando se é criança - guri como se diz aqui - que é diferente das coisas de hoje - 

que são mais difíceis  

I: E sobre a faculdade. É formado? 

A.S.: Sim sou formado mas não utilizo muita coisa no trabalho - porque o que se 

aprende mesmo é trabalhando - é colocando em prática as idéias - aqui por exemplo 

eu desenvolvo os produtos novos - estou sempre viajando para conhecer produtos e 

como todo mundo - copiar - o mercado aqui não é muito justo  - sabe + é - é muita 

concorrência da China - com preços muito baixos - mas os produtos com pouca 

qualidade - mas é o que todos compram - porque as crianças não ficam crianças 

para sempre - e gostam de brinquedos novos  - por isso pensam em comprar 

brinquedos de menor qualidade - por isso pagam pouco pelos produtos. 

I: Conte sobre a sua família. Como e quando se casou?. 

A.S.: Bom somos todos responsáveis - e quando se gosta acho que é para sempre - 

porque sempre está com a gente - eu venho e minha família está aqui - fico aqui três 

meses e depois volto e fico um mês na Argentina - sempre com minha família - sabe 

que família que digo é esposa e filhos - porque os parentes - quando se casa - não 

quero dizer que não são família - mas a família mesmo é a esposa e os filhos - que 

sempre estão comigo - então + eu estava dizendo - que é isso né - que me casei 

como todo mundo e que tenho filhos - meus pais moram na Argentina - mas nos 

vemos poucas vezes no ano - somente nas férias ou nas festas de final de ano - 

quando toda a família se reúne. 

I: Como poderia descrever a vida no seu país? 

A.S. Sabes que as coisas não andavam muito boas na Argentina - o governo não é 

como aqui - aqui temos o benefício do governo que investe em empresas - no 

produtor - lá não temos isso - é tudo sempre difícil - e agora está sabendo você que 

está tudo ruim de novo - porque o câmbio não favorece - não temos como investir - 

mas o que eu ia falar é que - gostamos do país onde nascemos - porque nascemos - 

neste lugar - e vivemos a  vida toda - ou acho que quase toda - mas eu gosto da 

Argentina - mas acho que vou um dia vir morar aqui de forma completa - este é o 

meu final - porque aqui temos a segurança - lá está igual a São Paulo - muito roubo - 
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muita gente morre - e aqui temos a segurança - ainda temos uma vida tranqüila - 

mas temos que nos cuidar - temos família e precisamos de segurança - e de um 

lugar para morar o resto da vida - sabe 

I: Você já esteve no Brasil outras vezes? Como conheceu a cidade de Pomerode? 

A.S. É engraçado + sabe que meus sócios não queriam vir para aqui - eu é que 

gostei e quis vir - porque gostei da cidade e das pessoas - porque queriam ir para 

São Paulo - que é uma cidade grande - e lá tem bastante gente para trabalhar - que 

é diferente daqui porque aqui temos gente de produção e não gente de escritório - 

se queremos essas pessoas temos que buscar de fora - a S. - conhece - é de 

Blumenau - que é uma pessoa de confiança para trabalhar no escritório - mas aqui é 

bom - então eu gostei primeiro - por meus sócios não estávamos aqui mais em São 

Paulo - lá está perto de tudo e das grandes empresas e do mercado - mas aqui 

também temos tudo perto - e temos tranqüilidade e boas pessoas  

I: Então a pessoa que incentivou os sócios a virem para Pomerode foi você? E por 

que Pomerode? Não conhece outras cidades próximas como Balneário Camboriú? 

A.S. Claro - claro - mas digo que é para trabalhar - porque se queremos nos divertir 

vamos a outra cidade - mas se queremos tranqüilidade ficamos aqui - mas eu gosto 

daqui - sempre gostei de Pomerode 

I: Quando você chegou a Pomerode e iniciou a empresa, teve dificuldades de 

relacionamento em função da origem ou do idioma? 

A.S. Não - não - sou descendente de alemães e gosto daqui - as pessoas são como 

esperamos que sejam - nada mais - nada menos - nada para que se possa falar - 

sabes - então eu vi que aqui era o lugar ideal - temos boa amizade com a prefeitura 

e temos benefícios para produzir aqui - e não sei se teríamos isso tudo em São 

Paulo - ou em outra cidade - aqui todos me conhecem - e vê que eu tenho sotaque 

forte - gosto do meu idioma - e as pessoas gostam que sou assim - é parecido - não 

sei como dizer - mas é parecido - sabe -  

I: Você percebeu algum preconceito por ser um imigrante e por querer montar uma 

empresa aqui? 

A.S. Então como eu já disse - né - não tive dificuldade nenhuma - todos me tratam 

bem 

I: E como foi para conseguir pessoas para trabalhar? Muita dificuldade? 

A.S. Aqui as pessoas não são como na Argentina - lá entram para crescer - aqui 

entram para produzir e só - mas produzem muito bem - lá é difícil ver uma pessoa 
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iniciar na produção e sempre trabalhar lá - né - lá as pessoas estudam - aqui 

também - mas estudam para terminar o estudo - não para ter um bom emprego - e 

são bons trabalhadores - e como comentei - se quero uma pessoa para o escritório - 

tenho que ir buscar em outra cidade - mas gosto daqui - e gosto das pessoas que 

trabalham para mim 

I: Você observou alguma mudança de hábito, de comer, de vestir, quando veio para 

cá? 

A.S. Sabe que se gosta de tudo - gosto da comida daqui - quando estou aqui - 

porque se a gente se acostuma a comer por algum tempo - a gente gosta - e depois 

muda - então começa a se acostumar com outro - e então muda de novo - e - e - é 

isso - sempre fui igual - gosto de muitas coisas e não gosto de outras como qualquer 

pessoa normal - não fico observando essas coisas - já que disse - então eu gosto da 

comida daqui - sempre vou para a Alemanha - já tivesse na Alemanha - é muito bom 

- é muito bonito e muito diferente 

I: Muita tecnologia 

A.S. É verdade - mas gosto da comida da Alemanha - e gosto da comida daqui que 

é parecida - mas gosto de carne também - porque minha família gosta  -  

I: E sobre os funcionários, tem algo que gostaria de mudar? Tem algum costume 

que não aprova nos funcionários? 

A.S. Nunca pensei - mas até agora não - não tenho nada - como disse eles 

trabalham mais na produção - onde está a maior parte dos funcionários - mas todos 

se comportam muito bem - só que não têm costume de falar com o patrão - só se 

falar com eles - mas comigo sempre falam - hoje eu almocei com eles no refeitório - 

eles gostam - mas vejo que ficam me olhando e esperando a hora de eu falar - então 

quando eu falo algo - acho que param de comer - mas não sou ruim - porque quero 

estar com eles - para que eles venham falar comigo sempre - e falar comigo na rua 

também - porque moramos todos perto - e - e - então - é costume entende - aqui não 

tem muita empresa - as pessoas têm medo de perder o emprego - acho que por 

faltar algo errado - mas sempre falo mais com os que falam pouco -  

I: Mantém contato com seus parentes enquanto está aqui? 

A.S. E disse que minha família está aqui - sabe - pai e mãe - é família distante - 

minha família é minha esposa e meus filhos - só tenho pouco contato quando volto 

pra lá - porque é perto e fácil - ir e voltar hoje é rápido 
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I: Quando está com seus amigos na Argentina, sente diferença em algo em seu 

comportamento que possa ter sido influenciado pela estadia em Pomerode? 

A.S. Eu vejo que penso que lá é tudo tranqüilo como aqui - mas não é - então logo 

trato de mudar os hábitos - de fechar as janelas  - de cuidar ao entrar em casa - ou - 

ou na rua também - e como vê o meu sotaque é o mesmo - mas sentem uma 

diferença - uma diferença de falar mais lento - entende - aqui se fala lento e de 

forma diferente - e preciso falar assim aqui para que todos me entendam - para 

facilitar - e quando saio vejo que estou diferente - porque se acostuma 

I: Você acha que aqui algum funcionário ou amigo mudou o comportamento em 

função de conviver com você? 

A.S. Na empresa tem que mudar - porque temos que ir para frente - e temos que 

falar o mesmo idioma - que é produzir - não sei se é isso - mas eu digo o que fazer e 

como quero que as coisas sejam feitas - e eles fazem - sempre fazem o que eu peço 

-  mas não é costume né - é trabalho - e + não sei - eles não tem como dizer que 

não é - se não estão participando - quando entram tem que se adaptar ao trabalho - 

mas não vejo reclamações sobre isso - e acho que vou verificar - é uma boa idéia - 

quem sabe né ++ 

I: Você encontrou algum costume difícil de entender ou de se adaptar no Brasil? 

A.S. Não - eu acho que não - só que aqui as pessoas não gostam muito de trabalhar 

certo - e é o que eu vejo - por isso Pomerode é muito bom - as pessoas entram e 

fazem o seu trabalho - fazem só o trabalho que foi digo - mas fazem bem - e isso é o 

que importa - sabe - eu acho - que muitas idéias - também não é bom - por isso eu e 

meus sócios - cada um tem uma função - e por isso ainda estamos trabalhando 

I: Abrir o próprio negócio e o processo de imigração foram difíceis? 

A.S. Não normal - acho que foi fácil 

I: E é igual na Argentina? 

A.S. Não acho que lá é mais difícil - mais - sabe que não tenho como ver porque só 

venho para cá como imigrante e não para lá ++ mais o que vejo é que deve ser mais 

difícil - e acho que não tem muitos imigrantes indo para lá - porque a situação não 

está boa - então a dificuldade pode ser mais - por isso -  

I: E sobre a empresa? Muita burocracia? 

A.S. Humm - é - muita burocracia - mas não atrapalha - vejo ordem - mas vejo 

muitas pessoas reclamar - eu não vejo como difícil - porque é preciso -  

I: Sabe qual a rotatividade dos funcionários? 
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A.S. Acho que pouca - quase nada na produção - porque se conhece os 

funcionários todos - suas famílias - e sabe que são boa gente - e que se pode 

confiar - mas no escritório - sempre precisamos porque é difícil achar pessoas que 

entendam do negócio - dos brinquedos - que queiram - que gostem daqui  

I: Conte como você administra a empresa. Você se considera amigo dos 

funcionários, por exemplo? 

A.S. É - como eu disse - gosto de estar com os funcionários - quando posso - 

porque nem sempre a gente pode - e hoje cheguei sem avisar e todos ficam me 

olhando - acho que eles gostam - mas não sei se comem bem quando eu estou ali - 

eu sempre peço para vir conversar comigo - mas até hoje não vieram - acho que não 

precisam de nada - ou acho que falam com outra pessoa - mas queria que viessem 

falar comigo - porque eu sempre digo que podem - eu sempre falo pra eles que 

posso ajudar se precisar - então acho que sou amigo - mais amigo também fora da 

empresa - porque se vejo alguém na rua sempre digo - oi ! - e me respondem - me 

reconhecem sabe - mais outra coisa - é quando eu marco de almoçar - eles me 

esperam e não almoçam - eu às vezes em atraso - e vejo que estão com fome - 

então agora eu não marco - e acho que eles ficam assim porque já começaram a 

almoçar - eu acho 

I: Algum funcionário já mudou o comportamento de forma que pudesse perceber 

essa forma mais amiga? 

A.S. Sim - mas não do jeito que queremos sabe - me dizem olá - mas não porque 

gostam de mim - e porque me tratam como amigos - mas para ser um melhor na 

empresa - porque querem ser o que conhece o chefe - o amigo do chefe - e o que 

eu falo - não sei se me entendes - é alguém que eu possa conversar como amigo - e 

que essa pessoa possa falar outras coisas diferente do trabalho - não sei se podes 

me entender 

I: Sim eu entendo. Mas lembra de alguma situação que possa dar como exemplo? 

A.S. Não - espere - agora não - mas seu eu lembro eu falo 

I: O que você mais preserva no trabalho e na vida pessoal?. O que mais valoriza?. 

A.S. É difícil - porque é um monte de coisas - mas estamos aqui para trabalhar - e 

de forma correta - mesmo com a concorrência - que sabes da China - ainda temos a 

proteção da Abrinq que protege os produtores nacionais - e que é bom para a 

empresa - então pensamos em investir mais - é porque queremos crescer - porque a 

empresa cresce se tem pessoas que crescem e que podem trabalhar melhor - então 



171 

 

 

eu gosto - e me sinto bem - porque vejo que estou sempre melhorando - e posso dar 

uma vida tranqüila para a minha família 

I: Hoje você pode dizer que se sente mais argentino ou mais brasileiro? 

A.S. Quando estou aqui sou brasileiro - quando estou na Argentina - sou argentino - 

que é - o que eu disse - que a gente se acostuma quando se está em um lugar - mas 

sei que o meu fim é aqui - uma hora eu venho definitivo viver aqui - que é onde está 

a empresa e onde está o meu lar 

I: Sua esposa e filhos têm amizades aqui? 

A.S. Não como na Argentina - porque lá estão os amigos que falam o nosso idioma - 

e aqui todos ficam olhando muito - porque querem saber o que estamos dizendo - 

ficam nos observando - acho que querem saber o que fazemos - mais isso é comum 

- quando vou para a Alemanha - também fico observando as pessoas - sabe que é 

assim mesmo - e sempre se vê pessoas diferentes - sabe - que fui com meu filho 

para a Inglaterra - para ele aprender inglês nas férias - e só encontramos espanhóis 

- não encontramos ninguém que falasse inglês - foi engraçado - e é o que acontece 

hoje - viajamos para encontrar pessoas de nossa terra - com o nosso idioma - isso é 

engraçado 

I: Você consegue identificar diferenças marcantes entre os brasileiros e os 

argentinos? 

A.S. Só no futebol - sabe que eu não vejo diferença aqui - nessa cidade - eu gosto 

das pessoas e de como as pessoas são - não são diferenças que eu vejo - só que 

no trabalho por exemplo - como eu disse - lá as pessoas são mais sociais - o que 

digo - é que as pessoas entram na empresa para crescer de cargo - é como São 

Paulo - estão sempre buscando algo diferente - por isso se troca muito de 

funcionário - e aqui é diferente - aqui eu posso contratar que a pessoa vai ficar - 

porque não tem onde trabalhar e não quer ficar sem emprego - mas trabalham 

direitinho 

I: Após a imigração voltou a repensar alguns dos seus valores pessoais e em 

relação à família? 

A.S. A família sempre deve estar com o homem - e deve acompanhar - é difícil - 

como no início - mas é bom quando as coisas estão bem - e estão melhores do que 

lá - e isso - então - não vejo nada que possa ter mudado - porque aqui estão 

pessoas que eu gosto também - mas os meus filhos podem viver em outro lugar se 

quiserem - mas gostam daqui também - e devem cuidar da empresa pra mim - 
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quando eu não quiser fazer mais nada - por isso estão se preparando agora - dentro 

da empresa - então sempre ficamos juntos - entende - eu gosto de estar com a 

família - e isso eu posso ter aqui - uma vida tranqüila com a família - meu filho me 

ajuda e + acho que ele gosta porque faz o trabalho muito bem - e gosta de estar 

viajando - aprendendo inglês 

I: Então poderia dizer que se identifica com a cidade e com os costumes daqui 

A.S. Eu acho que sim - não vejo nada que me impeça de vir morar aqui definitivo - 

eu tenho uma casa - que visse - estamos construindo - para os sócios - um prédio - 

e estamos fazendo do nosso jeito - se não for para ficar - para que fazer tudo isso  

I: Costuma sair nos finais de semana? 

A.S. Como trabalhamos muito - nos finais de semana sempre descansamos - 

gostamos de ficar juntos - em casa - não saímos muito para outras cidades - 

gostamos de praia - mas não muito - muita gente - muita gente - não é bom - sabe - 

eu prefiro ficar em casa 

I: Então era isso, obrigada pela entrevista 

A.S. Acabou? 

I: Sim, acho que era tudo o que eu precisava saber no momento, mas se tiver algo 

que queira contar pode contar 

A.S. Não - não - é que só falei de mim 

I: Sim mas este é o objetivo. foi bem informal - e isso é que é bom 

A.S. Então se precisar - podes voltar a fazer perguntas 
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8.2.3. Entrevista 3 

 

Data: 27 de março de 2006. 

Hora: 20:00 h. 

Duração: 100 minutos 

Procedência: Argentina 

Descendência: Italiano 

Sexo: Masculino 

Idade: 51 anos 

Chegada no Brasil: 1994 

Identificação: O.V. 

 

I: Eu gostaria que começasse a contar como era sua vida na Argentina - como 

formou sua família - a sua história no país de origem. 

O.V: Sim - minha vida foi cheia de altos e baixos né - com muitos sacrifícios - minha 

história de quando - de quando comecei a trabalhar - de quando - 

I: Sim a história geral de quando se mudou para a Argentina - do começo de tudo 

O.V: Meus pais eram imigrantes - são italianos é - é - vieram no ano 48 - ano 48 - 

veio meu pai e no ano 49 - seis meses depois veio minha mãe - em janeiro minha 

mãe foi para a Argentina né - aí começou - aí eles faziam é - minha vó tinha olaria  - 

olaria naquela época  - há muitos anos né - muito - era muito trabalho - de sol a sol - 

porque eles vieram de seu país - da Itália - para encontrar uma América - eles 

falavam uma América pensando que iriam vir aqui e encontrar a América  como a 

gente diz lá - ou - lá na Argentina que diz na América é encontrar dinheiro - que 

trabalho - e fazer dinheiro e - não é nada disso né  

I: E eram quantos filhos? 

O.V: Eles eram em cinco - sete - oito irmãos - é cinco homens e três mulheres né -  

só que vieram somente os homens pra cá - minha avó trouxe somente os filhos 

homens - porque já as mulheres eram casadas lá na Itália - e já tinha família - e os 

maridos trabalhavam lá em trabalho fixo e então ficaram lá né - e na - no começo da 

imigração para a Argentina foi minha avó - que começou a viajar no ano 900 - 

começou a viajar da Itália - Argentina - fazia a safra na Argentina e voltava para a 

Itália - e fez assim quatro viagens - certo - onde que na última já ficou - e já mandou 

agendar os seus filhos né - porque já começou a se estabelecer né - minha avó fez 



174 

 

 

uma sociedade com alguém - não sei  - e aí chamou os filhos - que vinham os filhos 

- aí começaram a fazer algo certo né - algo bom para eles - com muita luta - porque 

isso era tudo interior - tudo campo  né - onde que faziam este tipo de olaria - 

trabalho pesado né - onde que - senão porque eram os dono - de que tinham que 

trabalhar na parte de todo mundo né - como obreiros né 

I: Todo mundo trabalhava 

O.V: Todo mundo trabalhava - ainda mais né -  porque a gente  começava a 

trabalhar e fazia o que tinha que ser feito né  

I: E vieram quantos filhos  

O.V: Com meus pais - cinco vieram - todos juntos - todos juntos não - primeiro 

vieram os três maiores - e depois vieram os dois menores - e então - e aí 

começaram a trabalhar  na sociedade né eles - trabalharam - fizeram - compraram 

bastante terra né para fazer olaria - e fizeram logo depois disso - sempre 

trabalhando desse jeito - fizeram uma polvera - não sei como se diz aqui - e logo 

depois de dois anos meu pai deixou de trabalhar na olaria - e em Buenos Aires na 

capital compravam edifícios - certo - para demolição - para colocar abaixo né - e com 

isso - é com os - como se diz - com a demolição - com as coisas - com o que 

derrubavam as casas né - faziam o pó de tijolo né - faziam o pó de olaria e vendiam 

isso - e tinham máquinas que triturava tudo isso - e que isso naquela época se 

utilizava para fazer reboco - esse tipo de pó - esse tipo de pó de demolição - e meu 

pai - se encarregava de isso - e ia para a capital e ficava comprando e vendendo - 

porque eles compravam tudo inteiro né - sacavam portas - sacavam os pisos - 

sacavam dos edifícios né - e aí faziam leilões das coisas usadas - que naquela 

época se trabalhava muito com coisas usadas - e - ta - e o resto que era escombros  

de - de tijolos levavam tudo para lá - e faziam pó de serventia para as construções 

né - logo depois disso fizeram também um - montaram um - como que se diz - onde 

se vende construção - um material de construção né - tinturaria - marcenaria - e 

montaram uma marcenaria - e tinha um tio meu que era marceneiro na Itália - né - 

trabalhava - montaram a marcenaria  - faziam esquadrias - faziam todas as coisas 

para construção né - até que tudo de vento em popa - até que é - isso era tudo de 

um tio meu - onde cada qual tinha a sua responsabilidade - na olaria - na parte de 

demolição - na parte de - de esquadrias - de marcenaria - era um negócio bom onde 

se vendia coisas para a construção né - era um negócio - era bem instalado né - 

fazia entrega com os caminhões de materiais para construção - até que fizeram uma 
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sociedade certo - uma sociedade onde entraram - onde faziam baterias - 

acumuladores para motos - certo - baterias não tinha nada a ver com o que eles 

sabiam né - não sabiam nada - só que pintaram a coisa de um jeito  certo - foi um 

investimento a mais - que esse investimento em três anos - sugou tudo o que eles 

fizeram em uma vida de trabalho - sabe +++ e aí veio O. o burro do O. não queria 

estudar - teria - eu fiz o Primeiro Grau - Sr. O. veio de contrabando argentino - foi 

fabricado na Itália e é de nacionalidade argentina  

I: Então não se formou na faculdade 

O.V: Não - não - não - O. estudou até o Sexto Grau - tinha doze anos e pouco - e 

não quis - e não queria - não queria - mas me pressionavam - e procurei um trabalho 

- comecei a trabalhar - sozinho - com marcenaria  

I: Na empresa da família? 

O.V: Não - não - porque já nessa época - já a coisa não estava boa - foi quando eles 

começaram a passar mal e - que em definitivo perderam tudo - certo - eles - 

perderam tudo - tiveram que começar meu pai e meu tio - é - começaram a comprar 

terras de volta - com dívidas - começaram de volta a olaria - a trabalhar logo depois 

de perder tudo - certo - e começar de volta para poder se sustentar né - é - a casa 

deles - tiveram que transferir para outras pessoa - para não perder as casas também 

- ou seja - que era impossível né - é com uma mão atrás e outra na frente como diz 

o ditado né - por causa de um mal negócio - e aí eu comecei a procurar um trabalho 

na marcenaria onde faziam carrocerias de caminhões né - carrocerias de madeira - 

só que tinha doze ou treze anos - era grandão mas - era guri né - era guri - e não sei 

se eu podia fazer mais do que fazia - e então me batia - porque eu não conseguia 

levantar tábuas que vinhas 

I: No trabalho? Era uma época ruim então 

O.V: Sim - época de louco né - e como que é - ta - trabalhei oito meses aí - e logo 

procurei um outro trabalho - aonde - é - fazia bicicleta - fazia todo o esqueleto da 

bicicleta e pintava e vendia para os seus montadores - que - montadores que 

colocavam as rodas - aí trabalhei sete - oito meses - só que os aditivos se utiliza aí - 

na pintura - e o ácido - o solvente e tudo isso - me dava alergia - e não pude ficar 

mais né - e então meu pai disse - tudo vem comigo - tu vai trabalhar comigo - e ele 

trabalhava no Centro de Buenos Aires fazendo as demolições né - tava nisso ainda - 

e começou com seus pais e continuou até chegar aí - e foi onde que eu aprendi a 

fazer o plástico - tudo isso - e eu vou chegar aí - e comecei a trabalhar  e ai já tinha 
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uns quatorze anos - coisa assim né - é agora meu pai disse - agora trabalhe duro - 

ou seja - queria que eu voltasse a estudar né - para me amolecer - para que 

deixasse o trabalho duro e fosse estudar que era mais fácil - então é - o braço a 

torcer o que fazia com a pá e carregava no caminhão né - duro - mas duro ele - duro 

eu - até que depois de um tempo - ele começou a ver que eu não dava o braço a 

torcer como que se diz - era pão duro de roer - então - disse - vai lá com o 

maquinista que comece a te ensinar a carregar o caminhão com o gincho - aí 

começou a amolecer - e trabalhei com ele e aprendi né - e comecei a trabalhar de 

gincheiro para carregar os caminhões - e aí logo - que ele fizeram essa sociedade 

com  a fábrica - em pouco tempo comecei a trabalhar aí - aí onde eu aprendi a 

trabalhar com o plástico - a mexer com os moldes - certo - tinha dezesseis anos - 

comecei como qualquer outro debaixo - montando linhas de montagem - só que aí 

tinha ferramentarias - tinha injetoras - faziam tudo lá dentro né - eu lembro que 

quando era a hora do café - gostava de olhar as coisas porque - não é bobo - 

gostava de ver isso e aquilo outro - e aí falou se eu não gostaria de trabalhar com a 

ferramentaria - e aí falei - porque não - te anima - sim - e aí me passaram uma 

soldadura que colocava as placas das baterias - onde se soldava e se faziam os 

blocos né - e aí - logo passei para as injetoras né - de maquinista né - sempre 

olhando o que outro fazia - só que eu me interessava pelas coisas né - me 

interessava porque gostava - então se foi né - e ferramentaria também - quando 

tinha meu tempo livre - ia para a ferramentaria porque tinha uma ferramentaria aí - e 

olhava o que faziam - e isso - e aquilo outro e me passaram a ferramentaria também 

-  fiquei trabalhando na ferramentaria - tá e foi indo - e trabalhei três anos aí - até 

que logo saí porque - e quis me tornar independente - tinha dezenove anos - já 

parecida que tudo o que eu já havia aprendido era um monte -  e tinha vinte anos e 

com um primo meu - dezenove - dezenove anos - aí compramos uma injetora - e 

começamos a procurar trabalho - sabíamos quem dava trabalho para injeção - assim 

- terceiros né - davam os moldes - materiais tudo - e a gente aí começamos - com 

um primo meu a trabalhar - e ++ num galpão de chapa de quatro por quatro - chapa 

se diz - e começamos a trabalhar - e+++ e coisa - que a gente passa Meu Deus - 

mas que bom que é tudo isso - o que não se aprende  +++ Meu Deus +++ a primeira 

máquina que compramos era de mão né - era manuais - que a gente colocava ali - 

tinha a alavanca para fechar o molde - para injetar com  a mão - moderníssimo - e aí 

compramos um injetora - logo um pouco grande - naquela época para mim era 
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grande né de sessenta gramas - era hidráulica - e tá trabalhamos aí um ano - um 

ano e pouco e aí meu primo foi para o serviço militar e fiquei só 

I: E não fez o serviço militar? 

O.V: Não - eu não - me dispensaram - é porque - meu pai estava meio doente  - 

ainda me saia as alergias de quando trabalhava na fábrica - tinha como enzemas - 

às vezes saía em qualquer lugar - e quando fui me apresentar comi algo mal e 

começou a sair a alergia - então um pouco pela desculpa de que meu pai estava 

meio doente e com o problema da alergia - me deixaram fora né - mas deveria ter 

feito dois anos de Marinha - e aí quando meu primo voltou - não quis mais seguir 

com plástico né - então fiquei e montei atrás da casa de meu pai - num galpão lá 

com meu pai - e tá me instalei lá com essas máquinas e depois comprei outra 

máquina - e ao comecei a precisar de interpretar coisas - de melhor - comecei a 

estudar em um curso técnico - fazer desenhos - ia à noite - a fazer cursos técnicos - 

onde aprendi toda a parte de ferramentaria de verdade - tinha a prática por um lado - 

mas não sabia  reconhecer um plano e tudo isso porque - a realidade era mais 

profunda dentro da teoria né - para poder desenhar também e fazer o 

desenvolvimento de tudo isso né - e tá - estudei e logo me casei - casei novo - era 

da Argentina e filha de Italiano né - e tive duas filhas né - e continuo com a empresa 

na Argentina - nos fundos da casa de meu pai né - e continuei - comprei mais 

máquinas - comprei máquinas para começar a fazer ferramentaria né - e aí foi indo 

né - e comprei um terreno perto de onde estava a empresa - e comecei a construir lá 

- e aí já a gente começou a trabalhar com brinquedo próprio porque antes a gente 

fazia muito para terceiros - como se diz - para os demais - e aos poucos fui fazendo 

os meus próprios produtos e fui deixando o resto e - ++ e fui caminhando né - assim 

dessa maneira - muito - muito - nos primeiros anos que trabalhei na casa dos meus 

pais - deixei do desespero que tinha quando as coisas não estava funcionando bem 

- quando trabalhava para terceiros - porque queria ir para a Itália - porque já - 

parecia que tudo estava ruim - para mim parecia que nada estava bem - faleceu - 

meu pai que estava meio enfermo - e uma prima minha que trabalhava comigo - nas 

máquinas - pegou a mão dentro da máquina - parecia que era tudo contra mim né - 

era uma coisa que cansei já - trabalhava tanto - tanto - e não - sabe quando tu 

trabalha - trabalha e está sempre para trás e meio pé na frente - e me cansei e tudo 

- e disse - basta - não quero mais né - e eu tinha um primo meu de Argentina que 

tinha ido trabalhar lá - e lá fazia transportes internacionais em uma empresa - e eu 
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falei com ele - e disse - escuta - não tem possibilidade para mim de ir trabalhar lá - e 

ele disse - ei aqui quando tem um estrangeiro não tem problema né - para trabalhar - 

tá então - parei - não que parei - deixei meu irmão e minha esposa né - antes de ir 

embora - deixei tudo pronto para depois ir a minha esposa com a minha filha - eu até 

então só tinha uma filha - como assim - pensei - logo vão para lá né - deixar todas as 

coisas preparadas para poder viajar né - e fui - fui lá e comecei a trabalhar com 

caminhão - de motorista - o que não fiz - eu não sei - porque fiz de tudo nessa vida - 

trabalhei de motorista - comecei com meu primo e logo viajava sozinho - fazíamos 

Itália - Alemanha - Holanda - carregávamos na Itália - descarregávamos na 

Alemanha - carregávamos na Holanda e voltávamos para Itália - isso em uma 

semana - fazíamos seis mil quilômetros em uma semana - até a fronteira - tinhas 

que chegar porque voltávamos com carne certo - tínhamos que voltar porque 

tínhamos que passar pelo veterinário - que trabalhava até sábado ao meio dia - se 

não passava sábado até o meio dia a parte veterinária - ficava para segunda-feira a 

parte aí - esperando aí na fronteira - e eu queira chegar em casa - e assim trabalhei 

cinco - seis meses - e a verdade é que pensei - nossa - claro porque era um robô né 

- nesse trabalho é um robô - porque tem horário para tudo - tem horário para 

descarga - tem horário para carga - tem horário para chegada - ou seja, tem horário 

para tudo - então era - vai - vai - era velocidade com o caminhão - e então pensava - 

tenho uma filha - e aqui qualquer momento que pisco - pode acontecer um desastre 

- com que benefício - estava bem - ganhava bem - e fiquei quase seis meses - e aí 

voltei - voltei e aí pensei demais - e te digo que voltei muito - sabe porque em parte - 

em parte isto ajudou a me decidir né - é que tinha lá parte de meus primos - que 

queriam trabalhar no mesmo trabalho - só que quando eu cheguei o que acontece - 

é - os patrões dos caminhões preferem as pessoas que são de fora e não de lá - 

porque - porque as pessoas de lá - querem trabalhar certas horas e parar né - 

quando  não é estrangeiro vai para trabalhar e não faz de ficar fora ou ficar dentro - 

né - chegou sábado - sábado e domingo à noite pra mim não tem problema - mas 

eles queriam - então preferiam os estrangeiro - e um pouco também é porque 

haviam prometido esse trabalho para um primo meu e - quando eu cheguei lá - me 

escolheram - e começou um pouco a confusão de família - e isso me ajudou um 

pouco na volta - pensando realmente na vida da gente né - me ajudou muito a me 

decidir a voltar - e voltei - e comecei de volta na luta - e melhorou - foi melhorando 

as coisas - e foi assim que no ano de 85/86 segui trabalhando - quando voltei tinha 
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montado a empresa no terreno que havia comprado - e começamos a crescer - aos 

poucos - fazendo produtos nossos né - e até que um dia - tinha ferramentaria - tinha 

tudo né - tranqüilo - aqui não queria mais nada - e isso é a pior coisa que alguém 

pode falar ou pode fazer - quando um diz - com isso basta - o que aconteceu - pensa 

tu que hoje pode fazer isso - e amanhã pode seguir fazendo aquilo - segue fazendo 

né - só que quando chega a um topo - é - não pode dizer - eu vou parar aqui - certo - 

porque tu vai crescendo na medida que vai podendo - certo - quando tu chega lá não 

pode parar - porque tu retrocede né - então - aí começaram os problemas - o país 

começou a se virar um pouco - coisas  ruins né - aí tinha que começar a lutar para 

manter o que havia feito né - se estás fazendo pouco - faz e pronto - quando chegas 

lá em cima - e diz basta aí - aí as coisas não foram boas para o país que - lá sempre 

é uma coisa irregular - e tive que começar a lutar para manter o que havia feito né - 

e aí começou a luta - aí foi que nos anos 90 tive muitos problemas - muito né - como 

se diz aqui com os fiscais  - com a fiscalização - com a receita né - problemas e 

++++ e aí foi de coisa que hoje seria assim cinco mil dólares certo - que naquela 

época - o contador me disse que era o mesmo que encontrar uma agulha em um 

palheiro - num - e encontraram e não sei o que aconteceu  -  e encontraram - só que 

isso havia acontecido no ano 86 e encontraram no ano 91 - isso foram anos de 

muita - muita inflação - de quatro - cinco mil por ano - uma inflação assim tínhamos - 

uma coisa de louco - uma coisa de louco - e tá então o que aconteceu - a gente - o 

fiscal estava de bate papo com meu contador né porque meu contador havia 

ganhado um processo a este mesmo respeito né - então né - deram ferro comigo né 

- tinha que demonstrar como comprovar - que tinha ingressado esse dinheiro que 

dizei eu que tinha recebido de uma herança de Itália - bem documentado - com 

meus primos da Itália - me fizeram uma herança - porém documentada - com 

documentos deles que tinham lá - tá e dái e me perguntaram - onde foi liquidado 

esse dinheiro - em que banco - meu contador arrumou um banco lá que havia 

fechado - na época - que história - sabes que foram pesquisar neste banco - foram 

pesquisar mas não encontraram nada - sim - um banco que estava fechado há  mais 

de dois anos - mas a questão é que desses cinco mil dólares - O. teve que pagar a  

atualização desde 86 até 92 certo - todas essas inflações certo - de tudo ano por 

ano - tive que pagar tudo - de cinco mil tive que pagar trezentos mil dólares - eu 

lembro - que com multa e tudo né - logo a parte da atualização das multas que tive 

que pagar - e lembro que era um carrro zero quilômetro por mês que tinha que pagar 
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- durante trinta e seis meses tive que devolver dinheiro - e era um carro por mês que 

estava dando aí para a fazenda - um carro zero quilômetro por mês - isso foi no ano 

92/93 quando acabou tudo isso - eu queria fugir - já não queria saber de mais nada - 

queria fugir - queria fugir - por mais que queria fugir - falavam para mim - vão te 

procurar - mas estava pagando - mas não queria pagar - porque não era justo - não 

era justo ++ e aí que então a gente - já no ano -++ antes de começar essa época 

ruim - nos anos 90 - eu já comecei a vir para o Brasil né - e comecei a me relacionar 

aqui com algumas empresas - e aí fiz intercâmbio de moldes - é - exportei - e aí 

comecei a fazer uma relação no Brasil aqui com eles - só que aí não deram bola né - 

cada um tinha sua empresa né - eram empresas grandes - quem iria dar bola para 

alguém da Argentina né - não deram bola - éramos pequenos também né - mas 

sabe qual a diferença - nós para poder se manter no mercado lá - teríamos que ter 

produtos novos todos os anos - e aqui - aqui no Brasil - naquela época - anos 90 - 

tinha vinte e cinco produtos - nós cansávamos - as coisas que faziam com os vinte e 

cinco produtos tinham novecentas pessoas trabalhando - ou seja - não se 

preocupava em fazer coisas novas porque - não conseguiam dar conta dos produtos 

que tinham - e tudo ao contrário de nós - porque nós para seguir no mercado 

tínhamos que ter coisas novas para poder vender o que estava fazendo  né - ou seja 

- então - tá - foi - foi - foi - consegui um sócio aqui no Brasil - no ano de 92 - que é 

daqui de Pomerode - né - é de Pomerode - e - consegui um sócio - ou seja - ele me 

procurou lá numa feira lá - dizendo que queria alugar um molde - e disse - molde 

não alugo - mas se é para fazer algo em conjunto eu faço - senão - alugar moldes 

não porque não é meu interesse - se alguma coisa tudo bem - senão nada - tá e se 

interessou e disse que vinha visitar minha empresa - e tal - e vim a Pomerode e me 

parecia que era uma pessoa legal - e tal - né - e tá bom - e fizemos uma sociedade 

aqui - só que ele com sua empresa produzia ao custo do produto e eu trazia os 

moldes mas também não cobrava nada - ele não teria lucro - mas eu também não 

recebia pelos moldes que vinham - certo - então com a empresa dos dois - a gente - 

ele faturava para esta empresa e esta empresa vendia - certo - que era da 

sociedade - tá então se vendia bem - os meus produtos se vendia bem - tá vou a 

São Paulo em uma feira de máquinas e ferramentas - e tá comecei a caminhar lá 

dentro e passei por uma ferramentaria que tinha amostras né - do que eles faziam - 

e que estavam fazendo - e eu vi um produto meu lá dentro - e não sabia de nada - e 

era um dos produtos meus que eu estava fazendo aqui no Brasil - e comecei a 
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conversar - que eram pessoas de Santa Catarina - e comecei a conversar - sim - sós 

estamos fazendo moldes para uma pessoa de Santa Catarina de Pomerode - e pá 

pá pá - tive sorte - para as desgraças - a questão é que meu sócio quando viu que a 

coisa estava indo bem - mandou fazer uma réplica dos moldes né - ai que podes 

imaginar que tudo desmontou - porque podes imaginar que lá tinha parado as coisas 

que estava fazendo - e vim aqui com uma esperança - jogava tudo aqui - e pensava 

realmente vou começar uma coisa nova - bem certa - e - tá só durou esse ano e 

acabou - e ficou a briga aí - e escuta - quando fizemos a sociedade tínhamos um 

acordo - e eu não podia fazer nada se não era por intermédio da empresa que era 

dos dois certo - só que ele ficou com a empresa porque ele era brasileiro - e eu não 

tinha nada - ele me pegou forte nos sacos e eu não podia fazer nada - para isso tive 

que dar vários moldes para ele - para quebrar esse contrato que tínhamos - logo - 

estive dois anos e meio querendo abrir minha empresa aqui sozinho e não deu certo 

- não deu certo porque - ele era uma pessoa muito relacionada - e o advogado que 

eu procurei - mandei fazer as patentes aqui - mandei fazer tudo - coloquei um monte 

de dinheiro - ou seja - patenteei na Argentina e de lá trouxe para aqui para ter todo 

esse laço - para ele não seguir fazendo coisas minhas - porque - né - a questão é 

que comprou o advogado e não podia colocar - não podia abrir minha empresa - 

tampouco o advogado fez nada - naquele ano não tinha apresentado - ou seja - tudo 

bem - tudo bem lutado - tá - fiquei fora - dois anos e meio certo - e no ano 95 né - 

conheci um contador de Ascurra que disse - não vamos abrir sim - vamos dar um 

jeito e - abri uma firma - a C. - os pais alugaram um galpão para mim - sabe - o 

padre da igreja - aí em Ascurra - tem os salesianos - na parte do refeitório deles 

tinha um salão grande né - e me alugaram esse galpão  

I: Então a empresa primeiro se instalou em Ascurra 

O.V: Sim mas como importadora - como importadora né - e começamos a importar e 

começamos a distribuir - e isso em 85/86/87/88 - três anos e meio - e já havíamos 

começado a construir a empresa aqui em Pomerode né - na parte aí onde fica o 

escritório hoje né - aí começamos a fazer a nossa própria empresa né - aí - que foi 

no ano 99 - que deu esse aumento do dólar - que a coisa foi lá em cima - e então - 

ou fabricávamos aqui - certo - ou perdíamos o mercado - então começamos a 

investir forte no sentido de acabar - aí com nossa construção - e no ano 99 mesmo - 

no meio do ano começamos a fabricar aqui - começamos a fabricar - comecei com 

uma máquina e em junho com uma máquina nova - para o final do ano - tinha seis 
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máquinas trabalhando  e dando - terceirizando - dando moldes para fora - para 

produzir para mim - para - digamos - e aí começamos a crescer - e agora os motivos 

que estamos aqui - te posso assegurar que foram anos muito difíceis aqui - porque - 

outro país - outros costumes - outro idioma - outras é - outra casa - outras leis 

diferentes - mesmo que lá não se conhecia - mas se sabia com o que se estava 

mexendo - sabia - e aqui não sabia nada - e muito duro tudo - assim como foi o 

começo de que - parecia que tudo era - que colocavam algo na roda do carro para 

que não funcionasse  né - sempre certo assim nosso trabalho - ninguém nunca 

encontrou uma coisa que - diga há sim - que bom - saiu bem  

I: E decidiu ficar no Brasil por quê? 

O.V: Sim porque na Itália não tinha empresa - lá trabalhava como motorista - só que 

- eu realmente vendo o risco que estava correndo o risco na estrada - e penso que 

foi um bem - toda essa  

I: E como foi a receptividade do povo dessa região 

O.V: Tinha bastante gente assim - eu fiz conhecimento da gente que eu tenho agora 

trabalhando comigo de quando fiz a outra sociedade - conhecimento de gente que 

trabalhava dentro dessa empresa - porque eu estava aqui - como que se diz - meio 

de guarda-pó trabalhando no meio das máquinas - porque - eu me fiz de nada - 

certo - desenhando - como funcionava o molde - botando que funcionar - fazendo 

linha de montagem - para como montar os produtos - ou seja - a gente daqui nunca 

havia visto isso - ou seja - de um dono de empresa - ou de alguém que esteja 

trabalhando com eles ao pé do trabalho assim - a gente me apreciou muito - então 

quando acabou tudo isso que fui embora - fui essa relação boa né - e teve gente que 

por ser meus amigos - de assim - de ter uma relação de amigo fora da empresa - 

mandaram embora - porque falaram de que teria espionagem industrial - não sei - eu 

não tinha nada lá  

I: E aqui como é para contratar funcionários? 

O.V: Aqui foi - procurei essa mesma gente que mandaram embora - certo - que até 

hoje está trabalhando comigo - são minhas pessoas de ponta - e comecei - quando 

vim de Ascurra prá cá - comecei a trabalhar aqui - começou a trabalhar o mesmo 

contador que eu tinha lá em Ascurra - ou seja - levava a contabilidade lá em Ascurra 

- só que - era tudo - e comecei com V. uma pessoa que quando tenho algum tipo de 

- não de problemas  - mas de consultas - eu faço com ele a parte legal - e aí 

comecei a pegar mais gente - e aí foi indo - e quando tu tens pessoas capazes - 
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boas - elas conhecem pessoas da mesma né - então eu fui me fazendo de gente 

assim - confiável - boa trabalhadeira - de muita confiança assim - e fiquei com muita 

sorte de ter encontrado toda essa gente  

I: E hoje tem quantos funcionários na empresa? 

O.V. Hoje tenho cento e poucos  

I: Existe diferença entre os trabalhadores daqui e os trabalhadores da Argentina? 

O.V: O trabalho sim - não muito diferente - o que sei que aqui por exemplo - são 

todos mais fechados né - e se faz assim  prá frente - não é que olham e fazem - 

fazem se manda e bem - mas se não manda não fazem - chega na hora da 

produção não ficam de bobeira - seguem a produção - trabalhando normalmente - se 

fazem demais fazem demais - não é que - só que tem essa visão assim de que - se 

não pedir não faz - se eles estão vendo que tem um jeito de fazer melhor para eles - 

é como tu ensinou desse jeito - não procuram outra coisa - é assim - porque tu 

ensinou assim - é assim - o que vejo é que na Argentina os trabalhadores são mais 

espertos né - e assim como são espertos - são escorrediços  também  

I: E aqui como foi a recepção do povo de Pomerode? 

O.V: Claro - se em alguma festa para ir assim tudo bem - apóio - quando precisam 

de alguma coisa - para a cidade - são muito fechados eles - realmente hoje aqui não 

tenho amigos - aqui não tenho amigos - porque são pessoas muito fechadas - tu vai 

conversa tudo bem e tal - e tchau e acabou - e não é que podes ter uma relação de 

amizade assim - na Argentina não precisa  de falar para alguém ir na minha casa 

tomar um café - ou tomar uma cerveja - não eles vem diretamente - é meu amigo - 

sem convidar - ou convida tu - e aqui nem convidado se é - é meio assim - muito 

fechado né - bem diferente do que a gente está acostumado 

I: E os filhos não quiseram vir para cá? 

O.V: Os filhos estavam estudando na época - M. estava por receber o título de 

contabilidade  - assim - para assinar os balanços né - e minha mais nova estava 

também estudando - e continuaram assim - e sabe o que acontece é que estão 

cômodas como estão - estão na empresa lá - têm suas amizades - então não 

querem se encomodar - eu penso que talvez mais para frente a mais nova - possa 

vir né seria bom para - porque ela gosta de estar comigo  

I: Em que ano se instalou aqui definitivo e porque escolheu Pomerode? 

O.V. Escolhi não - escolheram por mim - porque para mim não era para vir para cá - 

meu irmão e meu sócio escolheram aqui - porque gostaram da cidade - porque 
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gostaram do lugar aqui - e resolveram montar aqui né - tranqüilo - tranqüilo - aqui dá 

para ficar tranqüilo demais - e haviam prometido o prefeito daquela época tinha 

prometido alguns terrenos - e a gente que veio produzir aqui comprou né - 

começamos a fabricar - e eles tinham prometido um incentivo para a empresa - e 

chegou e não aconteceu - a gente teve que comprar porque começamos a crescer - 

fomos ficando sem lugar - e começaram os problemas - e que os terrenos que 

estavam penhorados pelos bancos - e começou toda uma história que o prefeito 

disse que ia resolver né - mas o prefeito que está hoje - esse mexeu - se mexeu com 

o secretário de indústria - com os deputados - com os deputados daqui - que moram 

aqui - a gente teve uma reunião com o governador e com os deputados - e - é 

engraçado - fomos receber o governador - estava o deputado que não lembro o 

nome - um deputado nacional estadual - o secretário da indústria daqui - o prefeito - 

e fomos ao aeroporto Quero Quero - o aeroporto que hoje está fechado - fomos  

receber o governador - mas tinha vários prefeitos e cada um com seus problemas - 

seguiram falando com eles - ele vinha para fazer uma inauguração em Blumenau - 

de uma transmissora de televisão  né - e ficamos por último - e então disse que não 

tinha mais tempo - e subiu no carro - na Van - e também estávamos indo para 

Blumenau - e começamos a falar do problema - o que era - o que não era - como 

podemos fazer - e ele disse - ou seja - por telefone mesmo - começou a ligar para lá 

- para cá - para tratar de sacar a dívida que tinha - de penhoramento - de ICMS - dos 

impostos estaduais - para liberar o banco para poder vender - e aí pelo menos foi 

uma coisa boa né - compramos - mas compramos muito mais caro né - mas a gente 

já estava aí e precisava dos terrenos - não tinha como pegar tudo e ir para o lado - e 

aí que nos ajudaram - esse prefeito de agora nos ajudou a resolver o problema né - 

que logo compramos os terrenos mais caros do que tinha que ser - toda uma história 

de um começo e um fim que  

I: E hoje o que tem de costumes da Argentina que faz questão de preservar aqui? 

O.V: A comida  - o relacionamento - o povo não é amigo - mas acredito que por ser 

alemão - mas também escuta - a gente muito não se dá porque também eu não vou 

a botecos - não vou - mas com relacionamentos aqui - me dou - mas não vou a 

procurar alguém aqui - sabe que - às vezes penso que as pessoas têm medo de 

mim - não sei porque - se sempre faço brincadeiras - levo coisas  

I: E agora gosta do Brasil como 
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O.V: Adoro - sabe que dessas últimas vezes que fui para a Argentina né - me senti 

fora de casa lá - me sinto fora de casa - não estou no meu ambiente - quando estou 

aqui não tenho saudade - nada - tenho saudade daqui - é tudo burocrático porque a 

gente - quando eu comecei - tivemos que preparar todo um plano de 

desenvolvimento - um projeto - e apresentar isso nos consulados do Brasil e 

começamos a fazer os trâmites para o visto de permanência - assim como é para 

renovar o documento - e tu fica aí com um pedaço de papel que tem a tua foto e o 

teu dedo - meses e meses aí - escuta - eu dei entrada no das minhas filhas já faz um 

ano e meio - dura somente por dois anos - ligaram agora - e te posso mostrar o 

poder delas para retirar a documentação por elas - e deve fazer um ano e meio já - 

então agora quando for me entregar já tem que fazer outra - Meu Deus - é isso 

I: O que gostava de fazer na Argentina? 

O.V: Lá eu tinha fazenda - Meu Deus - eu gostava - desde criança a gente se criou  

no interior - com cavalos de trabalho - mas trabalho - com galinhas - com porcos - 

meu pai fazia lingüiça - matava os porcos - mas trabalhei muito para comprar um 

fazenda que ficava a trezentos quilômetros do Centro - e ia sempre que podia - finais 

de semana - e quando me divorciei o que menos pensei que minha ex-esposa ia 

pedir era a fazenda - só para ficar contra mim - e disse - tu sabes o que a gente tem 

- então escolhe - e ela quis ficar com a fazenda - e ela mora lá hoje - e aqui comecei 

com os cavalos de brincadeira - porque lá tinha uns cavalos para cavalgar e trouxe 

os meus cavalos - tinha quatro - e meu irmão nunca gostou de cavalo - e disse que 

ia comprar um marchador que é uma outra marca de cavalo e os problemas que se 

têm para trazer animais vivos para o Brasil é muito complicado - e fomos na 

Argentina e compramos éguas e trouxemos - e começamos - do tipo brincadeira e 

agora vai e vai - é o que eu mais gosto. 

 

 

 

 


