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    Resumo  

Esta pesquisa visa compreender a ligação entre Identidade e Inclusão Social no processo 

de pertencimento de brasileiros que se mudaram para a Irlanda, em diversas situações e 

circunstâncias. Para tal fim, busca-se responder a seguinte questão: Qual a relação entre construção 

identitária e inclusão social na vida dos imigrantes, mais especificamente, os imigrantes brasileiros 

na Irlanda? A metodologia qualitativa é fundamentada em entrevistas com cinco brasileiros que 

moram ou moraram na Irlanda. Serão apresentadas teorias a respeito da identidade de analistas das 

ciências sociais, como: Bauman, Chantal Mouffe, Stuart Hall e Reijane Pinheiro. Parte-se do suposto 

que as condições sociais dos indivíduos ao sair do Brasil exercem influência sobre o seu processo de 

inclusão.  

Palavras-chave: imigração, identidade, inclusão social, pertencimento, Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

              

 Abstract 

This research aims to understand the connection between Identity and Social Inclusion 

in the process of belonging of Brazilian migrants in the Republic of Ireland, in various situations and 

circumstances. To that end, the research aims to answer the following question: Which is the relation 

between identity construction and social inclusion in the life of immigrants, more specifically, the 

Brazilian immigrants in Ireland? The qualitative methodology that was chosen is interviews with five 

Brazilians that live or have lived in Ireland. Presenting a range of theories regarding identity from 

social scientists, such as: Bauman,Chantal Mouffe, Stuart Hall e Reijane Pineheiro. The research is 

developed under the assumption that the individual’s former social conditions in their origin country 

influences their process of inclusion. 

Keywords: immigration, social inclusion, belonging, identity, Ireland.  
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1 INTRODUÇÃO 

A República da Irlanda é um dos países da União Europeia mais populares entre os 

brasileiros, nos últimos 15 anos, com o propósito de estadia prolongada normalmente 

acompanhada por um intercâmbio. O país é um dos preferidos pelos brasileiros que não 

possuem dupla cidadania europeia pois apresenta custos relativamente baixos para a educação, 

não exige visto prévio para entrar no país e permite a permanência na Irlanda por um tempo 

prolongado, oferecendo a possibilidade, dentro de certas condições, de visto permanente e 

cidadania. No último censo, realizado pelo governo irlandês em 2016, os brasileiros morando 

na Irlanda somavam 13.6401, mas estimativas recentes apontam um aumento no número de 

brasileiros, que em 2017 passaram a ocupar o topo da lista de estudantes não-europeus na 

Irlanda.2 A população total da República da Irlanda era estimada , no ano de 2018, em 4,83 

milhões de pessoas. 

É necessário esclarecer que a Irlanda é dividida em dois países diferentes.  A ilha cuja 

o território corresponde a Irlanda permaneceu sob o domínio da coroa inglesa, de forma 

constante, desde o século XVI até o século XX quando em 1921, ela finalmente conquistou sua 

independência através de um processo revolucionário, longo e sangrento. Uma parte da Irlanda 

que hoje é conhecida como República da Irlanda e cuja capital é Dublin, tornou-se independente 

e a outra parte continuou integrando o Reino Unido e ficou conhecida como Irlanda do Norte, 

sua capital é Belfast. A República da Irlanda é a que nos referimos nessa discussão. Ela é parte 

da União Europeia e sua moeda é o euro.  

Ultimamente, os brasileiros têm enfrentado problemas constantes no seu processo de 

inclusão social , chegando a ocupar as notícias de grandes jornais em situações escandalosas: 

Como a da casa que teve de ser desocupada às pressas devido a condições inconcebíveis de 

moradia, deixando cerca de 16 brasileiros sem habitação ou qualquer tipo de respaldo 

legal.3Este é um exemplo das dificuldades enfrentadas por brasileiros em seu processo de 

 
1 CENTRAL Statistics Office: Census 2016: Non-Irish nationalities living in Ireland. 2016. Disponível em: 
<https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cpnin/cpnin/brazilian/>. Acesso em: 05 dez. 2018. 
2 O‘HALLORAN, Marie. Brazil tops league of non-EU students in Ireland. The Irish Times , Dublin, p. 1, 19 fev. 
2017. Disponível em: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brazil-tops-league-of-non-eu-
students-in-ireland-1.2981494. Acesso em: 1 jul. 2019. 
3 POWER, Jack. Occupy Summerhill: ‘We only go to direct action when we need to’. The Irish Times, Dublin, 
Irlanda, p. 1-2, 18 ago. 2018. Disponível em: https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/occupy-
summerhill-we-only-go-to-direct-action-when-we-need-to-1.3599226. Acesso em: 27 jun. 2019. 
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pertencimento4, que também envolve choques culturais e um processo de inclusão social 

marcado pela construção de uma nova identidade que assimila características sociais da Irlanda 

com caraterísticas do lugar de origem, no Brasil. Este processo é permeado por valores e 

critérios socais que influenciam a formação desta identidade. 

“É um fato, que toda forma de identidade coletiva acarreta desenhar uma fronteira 

entre aqueles que pertencem ao ‘nós’ e aqueles que estão fora desse grupo.”( 

MOUFFE,2013,p.45) a questão aqui não é reconhecer sua verdadeira identidade, como em 

alguma espécie de nacionalismo tardio, mas reconhecer que não existe apenas uma identidade 

mas diversas formas de identificação com diferentes culturas. Esta pesquisa aborda esta 

questão, demonstrando as formas de identificação através da história dos brasileiros, partindo 

do suposto que as condições sociais no país de origem influenciam na construção de uma nova 

identidade e no processo de inclusão. A pesquisa visou compreender a diferença entre o 

processo de inclusão dos brasileiros e o processo de assimilação. 

Valores como Família, Trabalho, Relacionamento Amoroso, Ambição permeiam as 

histórias destes imigrantes e ao abordá-las a pesquisa se propôs a demonstrar, através das 

histórias desses homens e mulheres o panorama político-social que o imigrante está sujeito na 

Irlanda, com suas contradições e problemas sociais. A pesquisa realizada é majoritariamente 

empírica, logo, a dimensão afetiva no processo de construção da identidade ocupa um espaço 

importante dentro da discussão. Pois a teoria das ‘formas identitárias’ vai de encontro direto 

com a ideia apresentada por Zygmunt Bauman de que “numa sociedade que tornou incertas e 

transitórias as identidades sociais(..) qualquer tentativa de ‘solidificar’ o que se tornou líquido 

por meio de uma política de identidade levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um beco 

sem saída (2005,p.98). Pertencimento a uma sociedade não é um processo meramente racional, 

mas afetivo, uma relação dialética entre aceitação e diferenciação, inclusão e exclusão, 

identificação e estranhamento. Estes processos foram teorizados no primeiro capítulo e 

exemplificados, no segundo, através dos relatos de brasileiros e brasileiras. 

Neste sentido, a pesquisa se volta para o seu objetivo que pode ser definido como: 

Compreender a ligação entre Identidade e Inclusão Social no processo de adaptação de 

brasileiros que se mudaram para a Irlanda, em diversas situações e circunstâncias. Buscando 

 
4 A ideia de identidade está profundamente ligada á crise do pertencimento, são processos conjuntos onde a 
ideia de identidade surge como forma de permitir o pertencimento em uma era líquido-moderna. A pesquisa 
trabalha com este conceito colocado por Bauman. 
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entender no processo o nível de influência que fatores sociais como trabalho, moradia, laços 

familiares e afetivos, detém sobre o processo de identificação com um novo país.  

O panorama social que inspirou esta pesquisa está conectado ao fenômeno da globalização 

que gerou um aumento no fluxo de pessoas pelo mundo, e os brasileiros não são exceção. Buscando 

estudo, trabalho ou aventuras mudam-se para a Irlanda mas as suas condições de vida são pouco 

exploradas pela grande mídia e os relatos que o público tem acesso são geralmente vídeos de 

Youtube e perfis no Instagram que, de forma geral, são relatos que não problematizam ou discutem 

a questão identitária e social de forma metodológica e reflexiva. O mercado negro dos aluguéis, por 

exemplo, tem se expandido na Irlanda5, e os mais afetados por suas irregularidades são os 

imigrantes. No entanto, como as informações a respeito do sentimento de impotência dos brasileiros 

que se encontram em um país em que muitas vezes não dominam a língua e nem os códigos sociais 

e legais, estão espalhadas e não sistematizadas, torna-se difícil entender os entraves específicos ao 

seu processo de inclusão e formação da identidade. 

No mundo acadêmico, o tema até onde foi possível inferir, é pouco estudado no Brasil. A 

questão do processo de inclusão social dos brasileiros na Irlanda foi abordada na tese ‘O sertanejo 

além-mar: identidade regional e imigração goiana na República da Irlanda’ de Reijane Pinheiro, mas 

existem poucos trabalhos no Brasil que desenvolvem a mesma temática. No entanto, existe uma 

extensa literatura que trata da imigração na Irlanda, publicada no próprio país ou no Reino Unido, 

mas a nacionalidade brasileira não se encontra entre as escolhidas como objeto de estudo e a questão 

da identidade é abordada em uma parcela menor de obras. 

O tema é especialmente importante para mim pois, estive na Irlanda em 2015 e 

presenciei as dificuldades de adaptação de alguns brasileiros e desde então, o tema tem me intrigado. 

Percebi que o estranhamento e dificuldade de identificação e aceitação de determinados costumes, 

práticas, em suma a vida diária, mudava de acordo com as condições sociais de cada um no Brasil, 

tornando mais fácil ou mais difícil o processo de adaptação. A Irlanda é um país extremamente 

interessante e rico em termos culturais porque apesar de pequeno, é diversificado, e ele sempre teve 

um apelo muito grande junto ao meu coração. A partir do momento em que dominei a língua inglesa, 

também pude perceber como ela se expressa dentro do país Irlanda com todas suas características 

linguísticas, algo que me ajudou e impulsionou a querer pesquisar como os brasileiros se adaptam 

neste país. 

 
5 POWER,Jack. Dublin’s rental black market: Bunk beds, no contracts, overcrowding: Housing crisis has led to a 
surge in illicit rentals, some run by a firm with links to language schools. The Irish Times, Dublin, p. 1-2, 31 jan. 
2018. 
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A formação de uma perspectiva social, de uma visão de mundo, está atrelada a uma 

vivência em sociedade que dialoga com questão econômicas e de classe. Não é incomum que as 

pesquisas discutam a adaptação do imigrante, mas existe uma diferença entre assimilar as condições 

impostas socialmente e se sentir incluído em uma sociedade, pertencente a ela. Como Bauman (2005) 

coloca muito bem, a identidade só se torna um tópico de discussão ou um problema quando ela é 

questionada e confrontada, portanto, saber até que nível os indivíduos entrevistados percebem a 

mudança no processo de construção de sua identidade, quando imigram, é necessário para entender 

sua inclusão. O contexto social, visto através das histórias dos imigrantes levanta a questão: Qual a 

diferença entre inclusão e assimilação? O que move os imigrantes, que valores constroem diariamente 

sua identidade? A pesquisa sintetiza estas perguntas em uma só questão norteadora: Qual a relação 

entre construção identitária e inclusão social na vida dos imigrantes, mais especificamente, os 

imigrantes brasileiros na Irlanda? Supõe-se que existe uma influência da construção identitária na 

inclusão social assim como na assimilação, a pesquisa buscou entender o nível desta influência. 

A metodologia escolhida para este projeto é o uso de entrevistas com brasileiros 

recolhendo suas histórias e vivências na Irlanda. Também foi utilizada a revisão bibliográfica, 

explorando a tese no doutorado em antropologia social, da professora doutora Reijane Pinheiro além 

de outros cientistas sociais que analisaram o tema da identidade e da identidade relacionada a 

imigração, autores irlandeses e ingleses também foram usados como apoio a esses cientistas. 

Apresentando teorias a respeito da identidade de analistas das ciências sociais, como: Bauman, 

Chantal Mouffe, Stuart Hall e Reijane Pinheiro. A tese de doutorado da professora Reijane Pinheiro 

(O sertanejo além-mar: identidade regional e imigração goiana na República da Irlanda’) foi utilizada 

como forma de analisar, mais especificamente, a questão identitária do brasileiro na Irlanda. 

As entrevistas foram realizadas por Skype, devido a localização dos entrevistados e as 

diretrizes da entrevista foram as seguintes: 

1. Como era a sua vida no Brasil? 

2. Como foi sua chegada na Irlanda, suas primeiras impressões? 

3. Como foi a procura de emprego e moradia? 

4. Seus relacionamentos afetivos (amistosos, amorosos e familiares), como são? 

5. Como está sua vida agora, qual rumo você decidiu tomar? 

6. Você se sente incluído (a) na sociedade irlandesa? Alguma característica sua te 

ajudou a sentir mais incluso (a) ou acentuou a sua exclusão?   
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O primeiro capítulo tem por objetivo expor as diversas teorias de cientistas sociais acerca 

da identidade buscando demonstrar as associações com a questão da inclusão social do imigrante. É 

um capítulo com uma perspectiva macrossociológica e, portanto, as associações embora concentradas 

na questão da identidade do imigrante, são um pouco mais gerais. 

O segundo capítulo traz histórias dos brasileiros na Irlanda, as condições econômicas, 

sociais e políticas da vida do imigrante formam o contexto sobre o qual as histórias desses homens 

e mulheres são desenvolvidas. O capítulo pretende demonstrar os valores que impulsionam a 

construção da identidade em novo país, usando como base as teorias abordadas no primeiro capítulo.  

Este capítulo adota uma perspectiva mais próxima a microssociologia, onde a questão da identidade 

e das condições sociais figuram a partir das histórias dos indivíduos. 
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2                                             PRIMEIRO CAPÍTULO  

CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS SOBRE  

IDENTIDADE E INCLUSÃO SOCIAL NO PROCESSO DE IMIGRAÇÃO 

 

Identidade não é um conceito com definição única, através do tempo, diversos teóricos 

buscaram definir identidade ou, pelo menos, entender seus aspectos. Anthony Giddens expõe 

ao iniciar sua discussão sobre identidade:  

Os cenários culturais que nascemos e amadurecemos influenciam nosso 

comportamento, mas isso não significa que os humanos são privados da sua 

individualidade ou do seu livre arbítrio. Talvez pareçamos moldados em formas que 

a sociedade preparou previamente para nós. (..) O fato de que do nascimento até a 

morte, estejamos em interação com outros, certamente condiciona nossas 

personalidades e os valores que sustentamos e o comportamento em que nos 

engajamos. Além disso, a socialização está na origem da nossa própria 

individualidade e liberdade. No decorrer da socialização, cada um de nós desenvolve 

um sentido de identidade e a capacidade para o pensamento e ação independentes. 

(2005, p.43)  

 

O caráter relacional da identidade constitui o foco neste capítulo, ou seja: a forma que 

nos definimos em relação ao outro, mas também individualmente, ressaltando a antiga 

discussão entre ação e estrutura, mas movida para o campo da Identidade. 

 Bauman chama a identidade de “papo do momento’’ (2005, p.22) devido a forma que 

o mundo contemporâneo coloca em questão: Nossa construção identitária e questiona, 

sistematicamente, a credibilidade da nossa resposta. Este questionamento não ocuparia uma 

posição de destaque em tempos passados, porém está assumindo uma proeminência cada vez 

maior na contemporaneidade. Para Bauman, a identidade se apresenta como: “Algo a ser 

inventado e não descoberto; como alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que 

ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e 

protegê-la lutando ainda mais.” (2005, p.19)  

No início da modernidade, em meados do século XIX, sociólogos como Marx, 

Durkheim e Weber buscaram entender as estruturas sociais. Cada um desenvolveu sua teoria, 

mas todas possuíam em comum a preocupação com a divisão social do trabalho e a formação 

das classes que movimentavam a sociedade, a burguesia e o proletariado (GIDDENS, 1991). A 

questão da identidade não ocupava o papel central nessa discussão, e a classe social era capaz 
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de abarcar interesses sociais em única identidade abrangente. Hoje, na pós modernidade, as 

identidades são contraditórias e a classe “não pode servir como um dispositivo discursivo ou 

uma categoria mobilizadora através da qual todos os variados interesses e todas as variadas 

identidades das pessoas possam ser reconciliadas e representadas” (HALL, 1992, p.20). A 

identidade sempre existiu, mas a questão identitária surge como tópico central de discussão na 

pós modernidade. 

 

Identidade é um conceito mutável, algumas vezes associado a uma ‘identidade 

nacional’, outras vezes a uma ‘identidade de classe’ e mais recentemente a uma, ‘identidade da 

diferença’. Para Bauman (2005), os diversos tipos de identidade (sociais, culturais e sexuais) se 

tornaram incertas e transitórias, na modernidade-líquida, e qualquer tentativa de ‘solidificar’ a 

questão identitária criaria uma barreira ao pensamento crítico. Modernidade líquida é um termo 

utilizado por Zygmunt Bauman(2005) ao invés de pós modernidade, uma vez que ele considera 

que a época atual é marcada pelo caráter líquido das relações e conexões, pois os lugares onde 

normalmente os indivíduos ‘solidificavam’ seu sentimento de pertencimento (Trabalho, 

família, vizinhança) estão liquefeitos.   

Devemos, primeiramente, entender o que leva as pessoas a questionarem a construção 

da sua identidade e de que forma as ‘velhas noções’ identitárias entraram em crise e 

possibilitaram a emergência de novas formas identitárias mutáveis, líquidas e altamente 

influenciadas pelo processo da globalização. Este capítulo será norteado por uma questão, 

relacionando identidade, migração e inclusão social através de vários tópicos de discussão que 

tem em comum a construção identitária. A questão colocada é a seguinte: Como analistas das 

Ciências Sociais captam a discussão da articulação entre identidade e inclusão social no 

processo de imigração?  

Neste sentido, a discussão relacionada a esta questão está articulada nos seguintes 

eixos: 

i. A crise do pertencimento  

ii. A fronteira entre o ‘nós’ e ‘eles’ e a construção da identidade 

iii. A identidade da diferença 

iv. O cosmopolitismo e as elites globais  

v. O capital cultural e a inclusão social do imigrante. 
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2.1 A crise do pertencimento  

A construção da Identidade e o processo de pertencimento6 possuem uma conexão  

percebida por diversos cientistas sociais, e a crise das identidades nacionais como uma crise do 

pertencimento é apresentada de diversas formas: A ideia de ‘’identidade’’ nasceu da crise do 

pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o 

‘’deve’’ e o ‘’´é’’ e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia- “recriar a 

realidade a semelhança da ideia.’’ (BAUMAN, 2005, p. 308)  

Buscando esmiuçar esta ideia deve-se fazer uma pequena reconstrução histórica acerca 

da formação dos Estado-Nação que exigia um estímulo, um dever, um ímpeto a ação a 

identidade, portanto, não foi naturalmente criada. Neste sentido, segundo Bauman (2005), a 

identidade não emergiu da formação dos Estado-nação na modernidade, como fato auto 

evidente. A identidade foi através de um processo de coerção e convencimento concretizada 

em uma realidade, onde antes apenas existia uma ficção, o processo de construção identitária 

nos Estados Modernos foi violento desde seu nascimento e durante sua maturação. 

Como Zigmunt Bauman (2005) e Stuart Hall (1992) explicam para aldeões que viviam 

isolados, no início dos Estado-nação, em pequenas comunidades distantes dos centros 

efervescentes de informação e inovação do mundo moderno e aos quais nunca foi apresentada 

a possibilidade de mudar de lugar, a identidade era um conceito misterioso, pois só se torna um 

tópico de discussão quando ela entra em crise. Esses aldeões por sua forma de estar no mundo 

não poderiam imaginar ser outra coisa além do que eram, a questão da ‘identidade’ era 

eliminada, enquanto na modernidade-líquida, devido a uma mudança nos modos de vida, a 

questão identitária se torna central.  

A identidade tornou-se a ponte entre o que se deve ser fundamentada em uma ideia de 

nascimento e o que se é baseada na ‘identidade nacional’. Essa é a forma encontrada pelo Estado 

Moderno de juntar a ideia de Nação com o local de nascimento com se os dois fossem 

naturalmente conectados, uma ficção bem construída. Na modernidade-líquida, a identidade 

encontra problemas que levam a tentativas, as vezes desesperadas, de fortalecer as fronteiras. 

A identidade surge como forma de assegurar a continuidade do Estado, que na ideia de 

nação assegura sua concretização pois “uma nação sem Estado estaria destinada a ser insegura 

sobre o seu passado, incerta sobre seu presente e duvidosa sobre seu futuro” (BAUMAN,2005, 

p.331). A identidade aliada a superposição do território domiciliar, ou seja, as fronteiras físicas 

 
6  Em inglês, usa-se o verbo ‘to belong’ que significa pertencer, fazer parte de, estar incluído em. 
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permitiam o poder de exclusão. A ideia de pertencimento, só pode existir se houver uma 

fronteira entre o ‘nós’ e ‘eles’, problematizado no próximo tópico.    

Não obstante, ter uma identidade integradora/disciplinadora só faz sentido se houver 

alguém sendo excluído desta construção identitária, o pertencimento portanto ganha poder 

diante da ameaça da exclusão, não pode haver inclusão se não houver alguém sendo excluído.  

No caso das ‘identidades nacionais’ aliadas as barreiras físicas do Estado Moderno, a 

interação entre Inclusão e Identidade é bastante evidente, o Estado ‘traça, guarda e impõe’ a 

fronteira entre ‘nós’ e ´eles’. A situação torna-se mais difícil diante das crescentes ondas de 

informação e migração que atingem o mundo globalizado, pois os Estados desenvolvem 

fronteiras que não são apenas físicas, mas políticas, culturais e identitárias. Cada vez mais 

percebe-se que ao forçar os imigrantes a uma identidade que dificulte seu processo de 

pertencimento, os Estados Modernos não estão inovando, apenas reciclando uma velha receita 

que acentua a dialética entre Inclusão e Exclusão. 

Conforme Reijane Pinheiro(2011) ao analisar a vida dos imigrantes brasileiros 

originários de Goiás na Irlanda7, mais especificamente neste caso sua passagem pela imigração 

no aeroporto, afirma baseando-se em Appadurai (2009): “o medo (que leva a uma checagem 

maior dos brasileiros nos aeroportos), na verdade, é o de que sua outra fronteira se torne 

nebulosa, ou seja, o ‘nós’ e o ‘eles’ não seja objetivamente estabelecido.” (p.40) A crise do 

pertencimento gera uma crise identitária, e um aumento na desconfiança do ‘coletivo 

estrangeiro’, ou seja: embora não exista um perfil único de brasileiro ou, até mesmo, um perfil 

de irlandês, qualquer tipo de identificação coletiva vista como radicalmente diferente causa uma 

diminuição na tolerância e um maior controle das fronteiras físicas ou sociais. 

O sociólogo Bryan Fanning ao escrever sobre imigração e coesão social na Irlanda, 

comenta sobre as construções identitárias “(..) modernidade produz mudanças nas identidades 

culturais dominantes e nas regras de pertencimento do estado-nação, não apenas através da 

modernização da cultura, mas também através de um deslocamento ontológico.” (2006, p.188) 

Essas mudanças levam a um discurso perigoso, afirma o autor, que iguala assimilação a 

pertencimento, mas ambos são diferentes.   

Desde o ataque as Torres Gêmeas em 2001, existe uma crescente preocupação sobre o 

perigo político de conflitos culturais para a coesão social, enfatizando o perigo do pluralismo 

de construções identitárias e colocando a assimilação como fundamental no processo de 

pertencimento. Fanning acredita que o processo de assimilação é contaminado com as formas 

 
7 República da Irlanda, que daqui em diante será chamada de Irlanda. 



 
 

19 
 

do passado em que nacionais usavam de sua crença sobre culturas superiores e inferiores, e 

através de políticas estatais, procuravam assimilar pessoas contra sua vontade. Logo o processo 

de assimilação diferente do pertencimento, busca impor uma identidade diretamente as pessoas, 

pois considera suas construções identitárias inferiores. Bauman (2005) expõe que este é o 

destino imposto as chamadas ‘subclasses’ minorias que sofrem com a exclusão e que longe de 

poderem escolher com que formas identitárias vão levar a vida, tem formas identitárias impostas 

a elas. 

Para exemplificar tais afirmações podemos usar um caso exposto por Reijane Pinheiro 

em sua tese, em que os goianos que moravam em uma cidade no interior da Irlanda eram 

julgados por fazer churrascos em suas casas, ao invés, de irem até os pubs frequentados pelos 

nacionais, e recebiam constantes reclamações acerca do som ou de suas festas se estenderem 

durante a tarde. Vemos então, uma tentativa de fazer com que eles assimilassem um costume 

que faz parte da construção identitária de muitos irlandeses, mas não da construção da maioria 

dos brasileiros, que se destacam e se diferenciam através desse comportamento. 

2.2 As fronteiras entre “nós” e “eles” e a construção da identidade  

Chantal Mouffe (2013) defende a ideia de que não existe uma identidade, mas diversas 

formas de identificação com diferentes culturas e sociedades. Zigmunt Bauman(2005) vai ao 

encontro desta concepção ao colocar que hoje temos muitos tipos de comunidades em que 

podemos nos inserir, através da internet ou através de um movimento global de perpétua 

mudança e, portanto, uma infinidade de formas de identificação está ao nosso alcance. Embora 

as conexões feitas no mundo virtual, sejam menos fortes do que aqueles presentes em 

comunidades reais onde a solidariedade e a comunicação são expressas de forma mais efetiva.  

A modernidade-líquida apresenta a chance de adquirir diversas identidades que podem 

ser, segundo Bauman(2005), adquiridas ou descartadas de acordo com a conveniência de cada 

indivíduo, e do grupo que ele busca incluir-se. Por isso mesmo, a subclasse é aquela em os 

indivíduos não podem escolher suas identidades, mas são estigmatizados8 com uma identidade 

que é imposta a eles. 

Enquanto a cem anos atrás, os problemas de identidade tinham um cunho regional ou 

nacional, os problemas atuais se originam no aumento da ineficácia do cunho regional ou 

nacional, âncoras sociais da identidade que a “faziam parecer natural predeterminada e 

 
8 Termo definido por Goffman (1963), em seu livro Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

O termo diz respeito a uma identidade pejorativa que passa a caracterizar o indivíduo e regular sua mobilidade 

social e sua vida em sociedade. Uma marca imposta socialmente com repercussões negativas. 
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inegociável” (BAUMAN,2005, p.370) Hoje temos formas de identificação que os indivíduos 

buscam como forma de pertencer a um nós. Não é uma coincidência que Anthony Giddens 

(1991) tenha sugerido que ‘o ‘eu’ hoje é para todos um projeto reflexivo’, ou seja, o indivíduo 

moderno reflete sobre sua identidade ao construí-la e dentro de suas capacidades procura 

adaptá-la as circunstâncias sociais em mudança. 

O que nos leva a entender que a questão identitária não é apenas ligada ao desejo do 

indivíduo de torna-se algo, mas com os meios que ele tem para tanto. Formas de identificação 

nesse prisma podem ser entendidas como capacidades que permitem a inclusão de alguém em 

uma sociedade. Tratando-se do imigrante, as formas de identificação que ele acessa, podem 

ajudar no seu processo de pertencimento ou acentuar sua exclusão. O debate identitário 

relacionado aos imigrantes é também parte da discussão acerca de indivíduo e estrutura, 

colocando a autonomia dos migrantes e seu potencial de um lado e o contexto limitado em que 

podem exercer suas escolhas de outro. (FANNING, 2006). A importância do pertencimento 

está na possibilidade de mudar o conceito de julgamento para que formas identitárias 

radicalmente diferentes das dominantes possam ser aceitas como vantagens e não barreiras a 

inclusão. 

Embora estejam perdendo força as definições de identidade que são atribuídas aos 

indivíduos, ou assim afirma Lars Dencik (2004), como raça, gênero, família, país ou local de 

nascimento, esta perda gera um sentimento de desespero uma busca a grupos em que se possa 

pertencer e que auxiliem no processo de construção da identidade, aumenta-se a exclusão como 

maneira de evidenciar que existe um ‘nós’ para se opor ao ‘eles’. A facilidade com que se troca 

de forma identitárias gera uma ‘tarefa exaustiva’, as identidades do imigrante, por exemplo, são 

como Bauman coloca “as encarnações mais comuns, mais aguçadas, mais profundamente 

sentidas e perturbadoras da ambivalência” (2005, p.491). Mas a dificuldade para manter todas 

as formas identitárias no eterno malabarismo do mundo líquido-moderno, atinge não somente 

aos imigrantes, mas também aos nacionais que quando confrontados com as rápidas mudanças 

sociais buscam formas de reforçar suas identidades ou outros ‘nós’ a quem possam pertencer 

para ajudá-los no eterno processo de construção identitária. 

A construção identitária não tem fim, é uma eterna montagem, um eterno 

descobrimento que todo homem e mulher em sociedade deve passar, Bauman discute esse 

processo de maneira muito pessoal, ele mesmo tendo sido um imigrante na Grã-Bretanha após 

sua expulsão da Polônia pelo partido comunista:  
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a essência da identidade- a resposta á pergunta ‘Quem sou eu?’ e, mais importante ainda, a 

permanente credibilidade da resposta que lhe possa ser dada, qualquer seja- não pode ser 

constituída senão por referência aos vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao 

pressuposto de que tais vínculos gozam de estabilidade (...) Precisamos de relacionamentos, e 

de relacionamento em que possamos servir para alguma coisa, relacionamentos aos quais 

possamos referir-nos no intuito de definirmos a nós mesmos. (2005, p.1046) 

  

Ou seja, a construção identitária é uma construção relacional, a identidade é construída 

a partir das redes sociais, das conexões feitas e o seu caráter mutável é inerente a algo construído 

através de relacionamentos, afinal, eles são mutáveis com formas que se alteram ao longo do 

tempo e uma construção que nunca cessa. Entende-se o porquê de chamarmos a identidade de 

construção.  

A identidade é uma ficção algo que é inventado, construído e depois defendido. 

Mesmo que ao defender uma identidade o indivíduo tenha que ignorar a verdade sobre a 

identidade, sua condição “precária e eternamente inconclusa” (BAUMAN,2005 p.238). Mas 

esta negação pode ter consequências pois, as sociedades ao tentarem assegurar sua identidade 

podem adotar versões fechadas da cultura e da comunidade, recusando o engajamento nos 

problemas que surgem ao lidar com a diferença. (HALL, 2002) 

A ambivalência em identificar-se com uma forma identitária está em entender que elas 

não são controláveis pelo indivíduo, mas sujeitas ao capricho da globalização e de outros tantos 

indivíduos, ou seja, é um destino ‘incerto’. Pode-se usar identidades e descarta-las, porém, o 

sentimento de pertencimento sofre um abalo e é provável que a sede por um convívio real, para 

além das conexões fracas que se erguem no espaço virtual, faça com que busque-se um 

verdadeiro pertencimento que só pode ser atingido com relacionamentos reais que gozam de 

alguma confiança e estabilidade, relacionamentos que geram solidariedade e portanto, 

construção da identidade, pois reforçam laços de pertencimento.  

2.3 A identidade da diferença  

Stuart Hall(1992) discute a questão da identidade como sendo não uma espécie de 

rompimento ou descontinuidade pois, enquanto no passado as formas identitárias eram mais 

solidificadas, na modernidade-líquidas elas se liquefizeram, se politizaram para além de um 

identidade de classe que tinha um poder unificador na política mas para uma identidade baseada 

na diferença. Hall (1992) entende que existe uma crise do pertencimento que, segundo ele, surge 

da falência das identidades de classe de abrangerem todos os interesses sociais de forma segura, 

de modo a construir uma política. 
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Um mesmo homem ou mulher pode concentrar em si diversas identidades, como: 

Imigrante, Negro(a), feminista, defensor de uma linha política, identidade regional etc. No 

segundo capítulo, encontraremos histórias de diversas pessoas que carregam consigo múltiplas 

identidades que não podem ser reconciliadas e representadas meramente em termos de classe.   

A ideia de identidade deslocada é baseada na posição de Ernest Laclau, que argumenta 

que as sociedades de hoje são marcadas pela ‘diferença’: “elas são atravessadas por diferentes 

divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes ‘posições de 

sujeito’- isto é, identidades- para os indivíduos.”(1990, pg.17). No entanto, a identidade 

marcada pela diferença está longe de ser algo condenável, ela pode representar uma 

oportunidade de perceber que a sociedade não precisa ser unificada para não se desintegrar, 

mas que as diversas identidades que nos atravessam podem ser, em algumas circunstâncias, 

articuladas. A identidade- por ser articulada socialmente- tem um caráter eternamente aberto, 

para mudança e novas articulações. A tentativa, o sucesso e a falha em tais articulações 

construíram a história afirma Laclau (1990).  

Mary Gilmartin  exibe ao discutir identidade, pertencimento e migração de que forma 

as diferenças podem constituir não um maleficio, mas uma oportunidade, ela explica: “Isto (a 

imigração) cria conexões entre pessoas e lugares que anteriormente pareciam distantes e 

separados que causam descontinuidades em definições acerca de lugares e identidades que 

levam a comunidades mais inclusivas e tolerantes.” (2015, p.262) 

As diferenças são formas de ‘energizar’ pessoas e lugares criando tensões, sim, mas 

possibilitando a expansão de comunidades e personalidades individuais. Enquanto locais 

podem sofrer o desafio trazido pelas mudanças rápidas também tem a oportunidade de 

abraçar a transformação e desenvolver formas identitárias que outrossim seriam ignoradas. 

Sobre as identidades nacionais Hall(1992) tece uma crítica alinhada com 

Mouffe(2013), afirmando que o discurso pela cultura nacional é muitas vezes uma forma 

oculta de levar uma ‘luta’ pela purificação das fileiras nacionais, uma luta com o objetivo de 

expulsar os ‘outros’ que ameaçam sua identidade, a ilusão de unificação da mesma. 

Immanuel Wallerstein(1991) descreve os nacionalismos modernos como ambíguos, 

expressados pelo desejo de assimilação no universal e simultaneamente por adesão ao 

particular, ou seja, a reinvenção das diferenças. A identificação comum através das 

diferenças em comum, constitui uma parte importante nas construções identitárias liquidas- 

modernas. O ‘nós’ formando-se em oposição ao que se tem de diferente do ‘eles’ e não ao 
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que se tem em comum com o grupo. Mais uma vez, apresenta-se a dicotomia entre ‘nós x 

eles’ como associada a questão do pertencimento. 

Uma das tentativas de unificar a identidades apontadas por Stuart Hall é através da 

etnia “a expressão da cultura subjacente de um único povo” (1992, p. 62). A etnia é um termo 

utilizado para definir características culturais como - língua, religião, costumes, tradições, 

sentimento de ‘lugar’- partilhadas por um povo. No entanto, por mais tentador que possa 

parecer fundamentar a identidade na etnia, ela também constitui um mito, uma vez que 

diversas culturas subsistem, dentro de territórios comuns, no mundo moderno. Por mais que 

possamos nos identificar etnicamente com alguma cultura, esta mesma etnia não é 

constituída sozinha, mas pela união de várias e a tentativa de negar esta característica 

‘híbrida’ das culturas, só pode levar ao fortalecimento das fronteiras e diferenças entre o ‘nós 

x eles’.  

Igualmente complicado é a tentativa de unificar a identidade nacional, em torno da 

raça. Para começar, conforme Hall (1992), Bauman (2005), Fanning (2013) e tantos outros 

afirmam, raça não é uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade 

cientifica. A raça é uma categoria construída de forma discursiva, isto é, ela organiza formas 

de falar, sistemas e práticas sociais (discursos). Estes discursos, eventualmente, utilizam um 

“conjunto frouxo” (Hall, 1992 p.63) de características físicas para diferenciar, socialmente, 

um grupo do outro. A questão na realidade líquido- moderna é a associação entre 

nacionalismo e raça, como coloca Paul Gilroy, que se desenrola em um racismo cultural. Ele 

explica:  

 

Enfrentamos, de forma crescente, um racismo que evita ser reconhecido como tal, 

porque é capaz de alinhar raça com nacionalidade, patriotismo e nacionalismo. 

Um racismo que tomou uma distância necessária das grosseiras ideias de 

inferioridade e superioridade biológica busca, agora, apresentar uma definição 

imaginária da nação como uma comunidade cultural unificada. Ele constrói e 

defende uma imagem da cultura nacional, homogênea na sua branquidade, embora 

precária e eternamente vulnerável ao ataque dos inimigos internos e externos(...) 

(1992, p. 87) 

 

A situação precária da unificação só pode levar ao extremismo, pois consiste na 

recusa em reconhecer as diferenças como inerentes ao ser humano, todos temos identidades 

diferentes que se entrelaçam e se articulam, mas nunca se anulam. Em suma, todas as 
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identidades pessoais ou coletivas líquido-modernas são identidades da ‘diferença’. (Laclau 

e Mouffe ,2013). 

O destaque para a globalização como produtora de novas identidades é grande nos 

trabalhos de Hall( 1992), Bauman (2005), Mouffe(2013) e Giddens (1990), a formação de 

novas identidades híbridas assim como a tentativa de reforçar identidades particularistas é 

uma realidade na modernidade que é “inerentemente globalizante” (GIDDENS,1991, p.64). 

O aumento no fluxo de informações assim como a rapidez com que essas informações são 

trocadas permitiram um deslocamento no espaço, como nunca visto. Embora os locais 

permaneçam fixos (pois são onde fincamos ‘raízes’), criam-se espaços em que nos 

comunicamos com os que estão “ausentes” (GIDDENS,1991), distantes do local e da 

possibilidade de interação face a face, mas ainda em ligação, comunicando-se. A este 

fenômeno o autor dá o nome de separação do espaço e lugar. A rapidez com se pode cruzar 

o espaço através de uma ligação de Skype, um aplicativo de localização ou um satélite, cria 

possibilidades de influência entre lugares muito distantes e, portanto, cruzamento e 

entrelaces de identidades que não possuem nenhum tipo de ‘lugar’ comum.  

No entanto, existem ressalvas em que atenção é necessária, o fluxo de informações 

entre os diversos locais é desigual, a globalização dissolve as barreiras da distância, mas as 

culturas e identidades dominantes ainda são mais divulgadas e circuladas do que outras. 

Portanto, “os padrões de troca cultural desigual, familiar desde as primeiras fases da 

globalização9, continuam a existir na modernidade tardia” (HALL,1992, p.79). Devido a esta 

‘propaganda cultural’ desigual muitos imigram acreditando na mensagem vendida através 

da globalização, e se arrependem, esta ideia será mais bem discutida alguns parágrafos a 

frente ao pensarmos em ‘‘supermercado cultural’’, termo utilizado por Stuart Hall (1992) 

para pensar este fenômeno. 

O fortalecimento de identidades dominantes leva a uma união por parte dos ‘outros’ 

a quem a assimilação é forçada, não tanto porque estes outros são a mesma coisas, mas 

porque são vistos da mesma forma, uma nova identidade surgida não dos pontos em comum, 

mas pela forma que um grupo é diferenciado, excluído. Essa exclusão fornece aquilo que 

Laclau e Mouffe (2013) chamam de eixo comum de equivalência.  

Isto pode ser visto na união de imigrantes na Irlanda, que de outra forma, não se 

uniriam mas devido a sua exclusão comum, unem-se e formam uma nova identidade, Reijane 

Pinheiro (2011) faz essa leitura ao descrever o cotidiano de imigrantes brasileiros em cidades 

 
9 Desde a época do Mercantilismo, que teve início no séc. XVI com as Grandes navegações. 
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grandes como Dublin, onde a comunidade brasileira não se concentra em um único território 

demarcado.  

Hall (1992) destaca o caráter relacional das identidades e como elas são construídas na 

observação de suas diferenças em relação ao outro. Muitas vezes observa-se as ‘virtudes’ de 

sua identidade em relação as outras julgadas inferiores, é através desse processo que muitas 

das características distintivas das identidades coletivas foram definidas, não pela semelhança 

entres aqueles que partilham a identidade, mas pela diferença entre os que supostamente 

compartilham tal identidade e os excluídos do grupo.  

Para exemplificar esta ideia podemos observar o exemplo de Mary Gilmartin (2015) 

ao descrever um evento promovido pelo governo irlandês em 2013 chamado The Gathering 

que estimulava pessoas com laços históricos com o país a retornarem a Irlanda e se 

reaproximarem da cultura que fazia parte da sua identidade. No entanto, nos conta a autora, 

a representação da Irlanda neste evento foi extremamente limitada, deixando de transmitir a 

realidade do país tal como ela é, cheia de diferenças. Uma supervalorização da história e do 

local de nascimento levaram a exclusão de cidadãos irlandeses que não tinham laços 

ancestrais com o país ou não se encaixavam no padrão de ‘irlandês branco’ que o evento 

valorizava. O evento foi, portanto, frequentado por muitas pessoas que havia a muito perdido 

sua ligação com a Irlanda, morando em países como Estados Unidos e Canadá, mas que 

devido a uma diferença em relação a outros (que, em sua maioria, moravam no país) foram 

incluídos como irlandeses que deviam resgatar sua memória.  

 Stuart Hall (1992) apresenta a ideia de que somos confrontados por gamas de 

diferentes identidades, que muitas vezes parecem ‘flutuar livremente’ desvinculadas de 

lugares, tradições e histórias específicos. Isso acontece, pois, o mundo atual adotou 

contornos de ‘’supermercado cultural’’ (HALL,1992, p.75). No interior do discurso  do 

consumismo global, as definições de identidade( assim como as diferenciações) ficam 

reduzidas a uma espécie de “ língua franca internacional ou moeda global”(HALL, 1992, 

p.75) Através destes mecanismos todas as identidades podem ser traduzidas, um fenômeno 

chamado de “homogeneização cultural”( HALL,1992,p. 75), porém, devemos lembrar que 

nem todos podem falar esta língua e tornam-se excluídos. Este tópico será mais bem 

explorado a frente durante a discussão acerca do conceito universalizante do cosmopolitismo 

e a formação de elites mundiais.  

Este conceito de “homogeneização cultural” é importante para entender a 

identidade da diferença pois evidencia a tensão entre global e local na transformação das 
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identidades. O contraste entre identidades universalizantes, como a ideia de humanidade e 

identidades particularistas como a nacional ou étnica. As identidades particularistas tendem 

a construir vínculos mais sólidos que levam ao pertencimento e ao mesmo tempo que 

alimentam a inclusão de uns, justificam a exclusão de outros. As diferenças são construídas 

e consumidas neste “supermercado cultural” escondidas sob o manto da ‘universalização 

cultural’, mas a fronteira entre o ‘nós’ e o ‘eles’ continua bem presente e ganha força com o 

fraco poder de pertencimento que as formas identitárias universalizantes possuem.  Como já 

foi dito anteriormente as identidades dominantes são uma realidade, porém as identidades 

unificadoras são um mito. As fronteiras físicas e culturais que buscam separar os ‘outros’ se 

erguem a partir dessas identidades e da crença no mito da unificação. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma instituição que não só proporciona 

um local de debate para as diversas políticas, mas para os diversos conflitos identitários que 

se refletem politicamente. A ONU criou sua própria forma identitária e é, em sua proposta 

ideal, o local em que todas as identidades têm representações igualitárias. É um espaço de 

consenso em que todos os participantes concordam com um ponto comum, com um ponto 

de identificação ‘unificado’ com os outros. Essa unificação forçada e a falha em reconhecer 

a presença dos antagonismos inerentes a construções sociais e identitárias diferentes e a 

desigualdade social entre os diversos países membros com poder de influência desigual, tem 

consequências sociais. Como coloca Elisabete Cruvello: “Essas questões complexas se 

fundem na identidade da ONU, ou seja, na multiplicidade de suas identidades. Em primeiro 

lugar é tomada por Estados desiguais em termos de poder econômico e cultural, 

representados em seus espaços.” (2014, p. 2)  

A autora cita Bauman “o anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele 

próprio um sentimento ambíguo” (2005, p.448) para entendermos como a própria criação de 

uma identidade unida como a da ONU tem incongruências apesar de seus acertos. A ideia 

de segurança que acompanha as identidades unificadoras, muitas vezes prova-se ilusória 

como é sugerido aqui: 

 O esvaziamento (das recomendações da ONU) ocorre em um duplo 

sentido (...) uma recomendação sinaliza uma utopia por aspirar uma ordem mais 

justa. Mas por outro, configura um discurso irreal em termos de implementação 

concreta por parte de vários Estados membros da ONU de um sistema capitalista 

excludente. (Cruvello, 2005, p.9) 

Os espaços em que as diversas construções identitárias podem encontrar-se devem 

ser abertos para a possibilidade do antagonismo e as diferenças próprias das construções 
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identitárias humanas. Este desafio deve ser encarado com sinceridade e a possibilidade do 

antagonismo deve sempre ser levada em conta. (MOUFFE, 2013) 

Stuart Hall afirma que “as nações modernas são, todas, híbridos culturais” (1992, 

p.62). A unificação identitária constitui um mito e as culturas nacionais são, na verdade, 

comunidades imaginadas criadas coercivamente a partir deste mito. A única alternativa 

como Hall (1992) propõe é o engajamento nos problemas que surgem ao se tentar viver com 

a diferença. A tentativa de articulação ao invés da unificação e assimilação forçosa é uma 

alternativa para um mundo líquido-moderno mais inclusivo. 

 

2.4 O cosmopolitismo e as Elites Globais 

Para Chantal Mouffe (2013), a escassez de canais políticos onde é possível 

questionar a hegemonia neoliberal globalizada leva ao aumento dos discursos radicalizados 

que tentam negar a ordem internacional estabelecida, com sua variedade de identidades 

conflitantes e constante fluxo de influências e informações. Mouffe critica os teóricos sociais 

que propõe que o “mundo seja visto como um universo’’ (2013, p.19) e, portanto, advogam 

por uma democracia cosmopolita como forma de unificação, acreditando na viabilidade de 

uma hegemonia e soberania universal. Até o momento, exploramos a forma como a 

unificação identitária não é viável e, portanto, um modelo político que se baseia na união 

geral em torno de uma forma identitária comum, não é possível dentro do mundo líquido-

moderno. 

A autora fala de modelos políticos, mas suas contestações aplicam-se também a 

questão da identidade. Defender um consenso político – seja nacional ou 

internacionalmente- é eliminar a possibilidade de articulação com a diferença, criando um 

terreno propicio para os extremismos e antagonismos violentos. 

As identidades que circulam no mundo globalizado, assim como as sociedades, não 

estão em posições iguais. Bauman (1999) critica a desigualdade entre aqueles pertencentes 

a uma elite global, habitante do primeiro mundo, que pode circular livremente e é bem 

recebida quando o faz e as subclasses que buscam transitar, mas encontram controle de 

passaportes, barreiras culturais e econômicas que bloqueiam parcial ou completamente, seu 

processo de pertencimento e inclusão. A ideia universalizante inerente ao cosmopolitismo- 

mesmo aquilo que Mouffe (2013) chama de ‘ novo cosmopolitismo’ que reconhece a 

existência de diversas formas de pertencimento e a pluralidade de identidades que coexistem 

, falha em reconhecer que existe um antagonismo e que o sonho de um sentimento universal 
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de reciprocidade e solidariedade tende a cair por terra, no momento, em que as fronteiras são 

transpostas e imigrantes em situações desprivilegiadas passam a fazer reivindicações. As 

elites globais, a quem a circulação livre é permitida e bem-vinda, revoltam-se e procedem 

para fortalecer suas fronteiras tanto físicas quanto culturais. 

Alguns imigrantes brasileiros, cuja histórias serão expostas no segundo capítulo, 

possuem passaportes europeus conquistados através da dupla cidadania, sua mobilidade e 

ascensão social é facilitada por isto enquanto outros imigrantes portadores de visto de 

estudante ficam à mercê de empregadores abusivos, renovações de documentos complicadas 

etc. O processo de inclusão social é regulado pelo grau de participação nos privilégios das 

elites globais. Bauman define: “Todos nós estamos condenados a uma vida de opções, mas 

nem todos temos os meios de ser optantes” (1999, p.81) 

No mundo líquido-moderno, temos diversas opções de formas identitárias e culturas 

para escolher mas nem sempre podemos escolher com liberdade, o que separa os que estão 

no alto ( as elites) e os que estão embaixo ( as subclasses) é justamente o seu grau de 

mobilidade social , “ a liberdade de escolher onde estar”. (BAUMAN,1999, p.81) 

Os controles de passaportes que se tornaram mais rígidos- mesmo que o visto de 

entrada tenha caído em desuso(a Irlanda não exige visto prévio de imigrantes que pretendem 

estudar e trabalhar no país)- demonstram que o  “acesso a mobilidade global ” ( 

BAUMAN,1999, p.82) é um fator de estratificação social poderoso. Alguns buscam 

oportunidades longe de suas caixas de privações ou buscam apenas a mudança pela 

mudança, no entanto, a possibilidade de realizar este sonho e a forma como ele se realizará, 

mudam drasticamente das classes altas para as baixas. Todos somos andarilhos, ainda que 

virtualmente, mas aonde podemos nos incluir não é definido apenas pela vontade. 

O cosmopolitismo é um conceito que parece abarcar todas as pessoas e todos os 

lugares, mas na verdade expressa uma ligação com o Ocidente, os modos de vida e 

identidade valorizados por ele. É um conceito que não pode se desligar de seu princípio 

fundamental que é um pertencimento comum que se destaca acima de todas as diferenças e 

ligações individuais com comunidades especificas. (MOUFFE, 2013) Embora, esta ideia 

pareça democratizante, o cosmopolitismo só pode ser abraçado por pessoas que falam esta 

“língua mundial” (HALL,1992) que estão em constante movimento e cuja o movimento é 

bem-vindo e não evitado. Para abraçar o cosmopolitismo, é preciso estar incluído nesta elite 

global e a característica universalizante desse conceito é o que o torna excludente. 
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A tentativa de unificação a despeito da inclusão, através do cosmopolitismo, é o 

que tem resultado em um aumento nas formas violentas e extremistas de resistência. O 

imigrante ao ser identificado como ‘ o outro’ rompe com a ilusão de que toda a humanidade 

está unida em torno de uma mesma crença global, aqueles que buscam a vida nos países de 

primeiro mundo mostram aos lá estabelecidos, sua própria condição privilegiada e os obriga 

a questionar suas construções identitárias tanto individuais quanto coletivas, ameaçando a 

zona de conforto e a fronteira delimitada entre o ‘nós’ e ‘eles’. Bauman explicita esta visão: 

 

Para os habitantes do Primeiro Mundo – o mundo cada vez mais cosmopolita e 

extraterritorial dos homens de negócios globais, dos controladores globais da cultura 

e dos acadêmicos globais – as fronteiras dos Estados foram derrubadas, como o foram 

para as mercadorias, o capital e as finanças. Para os habitantes do Segundo Mundo, 

os muros constituídos pelos controles de imigração, as leis de residência, a política de 

“ ruas limpas” e “tolerância zero” ficaram mais altos ; os fossos que os separam dos 

locais de desejo e da sonhada redenção ficaram mais profundos, ao passo que todas 

as pontes, assim que se tenta atravessá-las, revelam-se pontes levadiças. (1999, p.84) 

 

Mais uma vez, nos deparamos com o desafio de negar o mito da unificação e trabalhar 

com a diferença e forçar a ideia de unificação através da fortificação das fronteiras e quando 

não pode ser evitada a entrada do ‘outro’, a assimilação ao invés da inclusão. A tentativa de 

criar uma sociedade sem identidades radicalmente diferentes, é uma impossibilidade em um 

mundo globalizado. Aqueles que buscam atravessar as fronteiras, vão continuar em suas 

tentativas, e o desafio de articular as diferenças, ao invés de tentar homogeneizá-las através do 

cosmopolitismo, precisa ser encarado com coragem e sinceridade. 

 

2.5 O capital cultural e a inclusão social do imigrante. 

Em 1993, Pierre Bourdieu escreveu um livro pioneiro acerca da inclusão social e a 

vida dos pauperizados na França, entre eles uma família de imigrantes algerianos que viviam 

marginalizados, o livro era sensivelmente etnográfico e inovador. Já naquela época havia uma 

preocupação sobre como o imigrante se encaixava e as representações sociais e culturais que o 

acompanhavam nos lugares para onde emigrava.  

Neste sentido, Bourdieu (2006) definiu capital cultural como habilidades e disposições 

que conferem vantagens a uma pessoa. Capital cultural pode ser entendido como uma forma de 

empoderamento (o poder de um indivíduo de alcançar seus objetivos) e é um fator que auxilia 

na inclusão social. As representações culturais dos imigrantes alteram as formas como as 
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fronteiras sociais são construídas, como eles são vistos e se veem. Portanto, as formas como os 

imigrantes são representados na indústria cultural têm um impacto direto em sua inclusão, a 

indústria cultural é um dos mecanismos de propagação da cultura e ocupa papel central como 

vemos neste trecho:  

 

Com o advento das tecnologias de produção e difusão de conteúdo, é cada vez 

mais fácil o acesso ao entretenimento. O número de produções é cada vez 

maior e esta indústria movimenta cada vez mais valores. Na primeira metade 

do século XX, o jornalismo e a indústria da mídia nasceram, e as imagens 

começaram a se tornar cada vez mais difundidas. (BRETSCHNEIDER,2012, 

p.16) 

 

 

 Os valores mobilizados pela indústria cultural e as identidades representadas por ela 

podem influenciar a inclusão social de forma benéfica ou maléfica, acentuando a inclusão ou a 

exclusão. A fronteira entre o ‘nós’ e ‘eles’ na era da informação, não é formada apenas no 

convívio social, mas através de uma imagética criada por aqueles que possuem capital cultural 

e, portanto, capacidade de influenciar a representação das identidades dos mais diversos grupos 

sociais. A distribuição desigual de capital cultural pode resultar em hierarquias culturais e 

sociais, tendo um impacto direto na vida material a que os imigrantes têm acesso. 

(FANNING,2011) 

Em 2019, foi lançado um filme chamado “Us” ou “Nós” dirigido por Jordan Peele. O 

filme, de terror, conta a história de uma família negra de classe média alta nos Estados Unidos 

que é perseguida por clones idênticos que não possuem voz e buscam ocupar os lugares de suas 

contrapartes. Outros clones idênticos a outras famílias também as atacam. Os clones foram 

destinados a viverem marginalizados em túneis subterrâneos isolados, imitando precariamente 

todos os movimentos e atos de suas contrapartes privilegiadas, enquanto se alimentavam de 

animais crus.  A revolta dos clones diante de sua situação leva a uma revolução violenta contra 

os humanos privilegiados. O diretor, em uma entrevista, explicou que o filme é uma crítica ao 

medo em relação ao ‘outro’ e a situação dos imigrantes nos Estados Unidos. Ele alertou para o 

dever que os privilegiados têm para com os desprivilegiados, o dever na luta pela inclusão 

social. 

O medo ao outro é um entrave a inclusão social e estimula a criação de fronteiras 

culturais e sociais que dificultam a adaptação do imigrante e o reconhecimento de suas 
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habilidades por parte da sociedade em geral. Pois, não basta que o imigrante tenha capital 

cultural, mas que seja reconhecido por ele. No segundo capítulo, apresentaremos relatos de 

imigrantes, reconhecidos pelo seu capital cultural no Brasil que não foram reconhecidos na 

Irlanda, sendo obrigados a aceitar ocupações que não refletem a totalidade de suas habilidades. 

O medo de construções identitárias diferentes leva a um fortalecimento das fronteiras sociais, 

culturais e físicas, assim como, a um acentuamento da exclusão. Como explica, Appadurai: 

Suas línguas exacerbam as preocupações com a coerência cultural da nação(..) 

Essa incerteza, exacerbada pela inabilidade de muitos Estados em garantir a soberania 

econômica nacional na era da globalização, pode se traduzir numa falta de tolerância 

de todo tipo quanto ao coletivo estrangeiro. (2009, p.41) 

O levantamento das fronteiras gera um aumento na intolerância ao imigrante e também 

uma tentativa de unificar todas as identidades de um determinado coletivo estrangeiro em uma 

definição mas é preciso lembrar que “ os perfis ( de imigrantes) são múltiplos, assim como as 

realidades enfrentadas, sejam elas de dificuldades ou oportunidades” (PINHEIRO,2011, p.206). 

Cada indivíduo possui uma construção identitária única, que pode ser articulada coletivamente, 

porém não pode ser definida apenas coletivamente. O desafio colocado pela imigração é 

justamente, perceber as limitações causadas a ação individual através da estrutura social. 

(FANNING,2011) 

O imigrante, muitas vezes, sente-se alheio culturalmente, desprovido de seu poder de 

alcançar seus objetivos, mal representado e sem voz. A distribuição desigual de capital cultural 

leva a uma reprodução das desigualdades e a exclusão do imigrante. Como Reijane Pinheiro 

descreve ao comentar o cotidiano de alguns goianos na Irlanda: “o fato de estar fora do seu país 

e de se sentir alheio em relação a língua, e consequentemente, às leis, agravam a insegurança e 

a tristeza” (2011, p.194) 

Uma solução é se engajar no desafio que surge ao lidar com a diferença, buscando 

articulá-las e não as unificar seja através do conceito de cosmopolitismo, seja através da 

unificação identitária do coletivo estrangeiro (HALL, 1992). A valorização do capital cultural 

que os imigrantes trazem consigo é consequentemente a valorização das construções 

identitárias contraditórias e o reconhecimento que estas podem energizar a sociedade na qual 

se inserem. 

 A articulação das diferenças perpassa as representações na indústria cultural, as 

fronteiras físicas e as barreiras linguísticas que cruzam a vida do imigrante. A criação de mais 
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espaços e o fortalecimento dos já existentes onde estas diferenças possam ser discutidas 

francamente e articuladas são um caminho para uma democracia mais efetiva. (MOUFFE,2013) 

Como Raul Seixas cantava é preferível ser “uma metamorfose ambulante do que 

manter a mesma velha opinião formada sobre tudo”, encarar o desafio das múltiplas identidades 

no mundo globalizado é uma tarefa que requer coragem, tolerância e aversão a desigualdade. É 

preciso encarar a realidade tal como ela é, sem negar as diversas diferenças que permeiam 

profundamente nossas relações sociais. Como Laclau (1990) apontou, e já foi mencionado 

anteriormente, foi a tentativa falha ou bem-sucedida de articulá-las que guiou a história 

mundial, com suas múltiplas facetas e crises identitárias. 
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3                                                        SEGUNDO CAPÍTULO 

TEORIA NA PRÁTICA: RELATOS DE BRASILEIROS NA REPÚBLICA DA 

IRLANDA DO SÉC. XXI. 

Este capítulo tem por objetivo expor a história de alguns brasileiros na Irlanda através 

de entrevistas que foram realizadas com os indivíduos. As experiencias e histórias contadas 

pelos imigrantes brasileiros, que participaram destas entrevistas, serão analisadas á luz da teoria 

apresentada no primeiro capítulo. 

A ideia colocada por Reijane Pinheiro em sua etnografia acerca dos goianos na Irlanda, 

permanece aqui: “Não existe o brasileiro na Irlanda, existem os brasileiros na Irlanda” (2011, 

p.206)  Cada relato a ser apresentado é único ao seu próprio modo e a construção identitária por 

mais que possa ser articulada coletivamente e seja criada através das relações sociais, só pode 

ser construída através de uma negociação entre indivíduo e estrutura social e, por este mesmo 

motivo, não pode ser generalizada. 

As histórias de vida de cada pessoa carregam as construções sociais e valores que 

permearam suas vidas e constroem suas identidades diariamente. Os entrevistados e 

entrevistadas contaram sobre sua vida no Brasil e o que os levou a mudar para a Irlanda e todas 

as respostas foram surpreendentes em sua própria forma. A questão norteadora deste capítulo é 

a seguinte: Como os imigrantes brasileiros entrevistados percebem seu processo de inclusão na 

Irlanda? Como o processo de assimilação impacta na construção identitária destes imigrantes?  

Esta pergunta irá pautar a discussão analítica que consiste na última parte deste capítulo. 

Foram entrevistadas cinco pessoas. Brasileiros e brasileiras que moram na Irlanda ou 

já moraram de diferentes backgrounds sociais e Estados do Brasil. Seus nomes são Bianca, Sergiane, 

Marina, Gabriel e Franklyn. Suas entrevistas foram realizadas através do computador devido as 

distancias, foram colocadas questões acerca de sua experiencias na imigração e os entrevistados (as) 

puderam respondê-las livremente.  As questões são as seguintes: 

i.Como era a sua vida no Brasil? 

ii.Como foi sua chegada na Irlanda, suas primeiras impressões? 

iii.Como foi a procura de emprego e moradia? 

iv.Seus relacionamentos afetivos (amistosos, amorosos e familiares), como são? 

v.Como está sua vida agora, qual rumo você decidiu tomar? 
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vi.Você se sente (ou se sentia) incluído (a) na sociedade irlandesa? Alguma característica sua te ajudou 

a sentir mais incluso (a) ou acentuou a sua exclusão?   

Após as colocações e descrições relacionadas a cada pergunta, apresentaremos um 

tópico analítico que buscará entender como estes relatos se relacionam com a teoria dos diversos 

cientistas sociais apresentada no primeiro capítulo.  Este capítulo não pretende forçar a prática a se 

adaptar a teoria, mas ao contrário, demonstrar o quão articuladas as duas estão. Conceitos como 

Assimilação e Inclusão social são difíceis de distinguir quando confrontados com algumas realidades, 

mas esta distinção, assim como, a articulação entre indivíduo e estrutura social estão na raiz de 

entendermos a construção identitária e sua influência no processo de inclusão social do imigrante. 

3.1 Vida no Brasil 

 

 Este tópico apresenta as respostas relacionadas a pergunta “Como era sua vida no 

Brasil?” e embora, ela não esteja colocada explicitamente uma pergunta leva a outra, “O que te levou 

a mudar para a Irlanda?”. Todos os entrevistados ao descreverem sua vida no Brasil, 

consequentemente, explicaram seus motivos para imigrar e o que buscavam obter com esta mudança 

de vida. Ao invés de transcrições completas das respostas, a história de cada entrevistado será contada 

e entremeada com suas falas.  

Os relatos serão separados pelo primeiro nome de cada entrevistado sem o sobrenome, 

de forma a preservar suas identidades e privacidade. 

Bianca 

Bianca, em 2019, conta trinta e um anos e é natural do Rio Grande do sul, mais 

especificamente, da cidade chamada Santiago. Ela imigrou para a Irlanda, inicialmente, para fazer 

um curso de idiomas, da língua inglesa. Bianca explicou acerca de sua vida no Brasil:  

“Eu sou Pedagoga de formação e trabalhava com educação 

(educação infantil) no Brasil, um pouco também com crianças com dificuldade de 

aprendizado. Eu trabalhava no Brasil no Yázigi com professora auxiliar na turma das 

crianças e estudava inglês lá também.  Havia iniciado uma segunda graduação em 

Psicologia, eu parei esta graduação em 2013, para fazer meu primeiro intercambio nos 

Estados Unidos como Au Pair, onde podia trabalhar e estudar inglês.” 

Bianca seguiu explicando sobre como o programa de Au pair funciona. Au pair é uma 

espécie de babá que mora na casa da família e recebe um salário. No caso específico dos Estados 

Unidos, existe uma legislação bastante desenvolvida que regula esta profissão. A família paga não só 

o salário do contratado (a) mas também seu curso de idiomas, nesse caso, o inglês.  

Bianca contou sobre o que a levou a Irlanda, após uma temporada de um ano entre 

2013 e 2014 nos Estados Unidos:  
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“Passei esse tempo nos Estados Unidos e retornei ao Brasil com o 

intuito de terminar minha segunda graduação. Mas eu não me readaptei ao Brasil. Queria 

viajar mais, queria aprender mais inglês e queria conhecer o inglês com o sotaque 

europeu. Eu passei um ano no Brasil antes de ir para a Irlanda, entre 2014 e 2015, juntando 

dinheiro para vir para a Irlanda.” 

Bianca começou a explicar, então, os motivos que a levaram a escolher a Irlanda, 

detalhando algumas ações que tomou ainda no Brasil. 

“Eu tinha vinte e cinco anos quando fui morar nos Estados Unidos e 

vinte e sete quando fui para a Irlanda. Coloquei expectativa na Irlanda porque eu sabia 

que poderia trabalhar na minha área, teoricamente, eu poderia ser professora10 na Irlanda 

e eu queria muito. Pesquisei bastante desde antes de vir para cá (Irlanda) e já me esforcei 

desde antes de vir. Eu já tinha mandado currículos e eu já tinha entrevistas marcadas 

quando cheguei na Irlanda e eu não tinha lugar para morar, por exemplo. Eu acho que 

saber inglês, ter um certo nível de inglês fez toda diferença. Porque você não pode 

esperar que o país te receba, te dê oportunidade de emprego, te acolha, se você não faz 

nenhum esforço para pelo menos aprender a língua que é falada no país” 

A partir desse momento, Bianca mudou para a próxima pergunta e passou a relatar 

suas primeiras impressões da Irlanda e como foi a sua chegada em Dublin, capital da Irlanda. 

Franklyn 

Franklyn conta vinte oito anos em 2019 e é natural do Pará, mais especificamente, da 

cidade de Belém que é a capital do Estado. Ele imigrou para a Irlanda, inicialmente, para fazer um 

curso de idiomas na língua inglesa.  Franklyn detalhou sua vida no Brasil: 

“Vamos por parte. O que eu fazia aqui (No Brasil)? Eu me formei 

em publicidade no final de 2013, início de 2014 e aí em 2014 mesmo, comecei a 

trabalhar em uma empresa como gestor de marketing, e é a área que eu trabalhei desde 

antes, sempre trabalhei com marketing. Trabalhei como estagiário de marketing pra 

Vivo, depois fui para gestor de marketing no SICOOB, depois eu fui para o CNA para 

as franquias aqui de Belém e eu morava em Belém. Moro agora, por hora, em Belém. 

Eu tinha vinte e quatro anos quando sai daqui.” 

Nesse momento Franklyn se voltou para a explicação do motivo que o levou a deixar 

o Brasil e emigrar para a Irlanda.  

“Morei fora do Brasil por 3 meses, em 2013, nos Estados Unidos e 

para mim foi interessante a vivência fora do pais, sempre foi algo que eu me interessei, 

conhecer novas culturas e tentar me adaptar a elas, que é uma coisa que eu inclusive 

vivenciei no Brasil. Sou de uma família muito mestiça, então a gente tinha costumes 

muito diferentes as vezes e isso gerava um pouco de conflito, sabe? Como sociedade, 

acho que é algo presente no Brasil como um todo. É isso, basicamente, o que me levou 

a sair é porque eu queria mesmo conhecer outros lugares e viajar, ter a oportunidade de 

ver culturas diferentes, sempre fui muito curioso” 

Franklyn então passou a contar como foi sua chegada na República da Irlanda e suas 

primeiras impressões. 

 

 

 
10 A Irlanda permite que o estudante imigrante trabalhe até vinte horas semanais desde que esteja matriculado 
regularmente em um curso de idiomas ou curso de nível superior e tenha o visto de estudante que é retirado 
no próprio país.  
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Gabriel 

Gabriel não informou sua idade em 2019 e é natural do Rio de Janeiro, tendo morado, 

mais especificamente, na capital do Estado também chamada Rio de Janeiro. Gabriel imigrou para a 

Irlanda para estudar na University College Dublin (UCD), onde está cursando seu doutorado em 

educação física.  Ele relata sua vida no Brasil: 

“No Brasil, em 2014, eu morava no Rio de Janeiro, na Tijuca, 

trabalhava em Botafogo. Eu tinha aí trinta e um, trinta e dois anos. Eu já morava junto 

com a minha esposa, e aí ela perdeu o emprego. Ela conseguiu fazer uma outra 

faculdade e dentro desta faculdade ela fez um intercâmbio de seis meses para o Porto, 

em Portugal. Eu fui visitar ela e vimos a qualidade de vida. Eu havia ficado no Brasil 

trabalhando. Quando ela voltou para o Brasil, depois de seis meses no Porto, nós 

vimos que poderíamos ter uma qualidade de vida bem melhor, na Europa. Eu já tinha 

a nacionalidade espanhola, e sempre tive vontade de morar na Espanha, conhecer. Eu 

comecei a procurar oportunidades. Até porque, eu já tinha uma carreira no Brasil, eu 

já tinha uma carreira dentro da Educação Física, comecei como estagiário de 

musculação normal. Depois, Personal trainer, fiz o mestrado e trabalhava em uma 

das maiores redes de academia do Brasil e estava coordenando a parte técnica a nível 

nacional então, assim, já era um cargo, uma evolução na carreira, que eu estava 

satisfeito com o que eu fazia. Então, para largar tudo e vir, eu também não tinha essa 

vontade, queria vir com alguma coisa um pouco mais acertada. Então, fazendo 

contatos, eu acabei tirando umas férias no Brasil, fui fazer um curso na Irlanda, um 

curso de uma semana, para estreitar um pouco os laços, vê as oportunidades que tinha 

na universidade e depois desse curso, mantive o contato e surgiu uma oportunidade 

de um projeto europeu, onde eu devia fazer um Doutorado na Universidade em Dublin 

mas é um programa de mobilidade, então, eu deveria passar a maior parte do tempo 

fora de Dublin , no meu caso na  Espanha. Eu escrevi esse projeto, consegui o 

financiamento e vim com um contrato de três anos” 

A ida de Gabriel a Irlanda foi profundamente incentivada pelo seu desejo de mudar-se 

para a Espanha e o entrevistado não fez uma pausa entre sua descrição de vida no Brasil e seus 

motivos para se mudar. Logo, sua resposta foi transcrita como uma coisa só, de modo a expressar 

fidedignamente sua entrevista. Após esse momento Gabriel passou a descrever suas primeiras 

impressões da Irlanda e sua chegada na capital do país, Dublin. 

Sergiane  

Sergiane é natural do Maranhão, da cidade de São Luís que é a capital do Estado, e 

contava 27 anos em 2019. Sergiane imigrou para Dublin para realizar um curso de idiomas, na língua 

inglesa. Ela nos conta sua vida no Brasil: 

           “Então era meu sonho de criança fazer intercâmbio, desde os doze 

anos eu sonhava com isso. A única certeza que eu tinha era que eu ia fazer 

intercâmbio. Eu fazia Engenharia Civil, eu queria fazer intercambio quanto terminei 

o ensino médio para os Estados Unidos, mas minha mãe não tinha condições e pediu 

para eu fazer primeiro a faculdade. Eu passei na faculdade pública, mas foi bem na 

época do governo estadual do Sarney e peguei muita greve, então mudei para 

particular. Eu terminei a faculdade em 2017 e não trabalhava na área, trabalhava com 

a minha mãe na empresa dela, no comércio. Eu já estava juntando dinheiro e quando 

eu terminei eu falei ‘to indo’ e resolvi colocar esse projeto do intercâmbio para frente. 

Minha mãe pediu para eu ir com calma, procurar uma agência e fazer tudo certinho. 

Aí procuramos uma agência, eu inicialmente queria ir para os Estados Unidos, mas lá 

não podia trabalhar e eu não queria depender de ninguém financeiramente, queria 
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trabalhar, ter minha independência. Me deram a opção de Canadá ou Irlanda, eu 

escolhi a Irlanda porque eu tinha um plano, tenho na verdade, tá em andamento, de 

tirar minha cidadania e como eu já ia estar na Europa seria mais fácil, mais perto, para 

mexer nos documentos. Também escolhi pela cidade, pela cultura, eu não sabia nada 

sobre a Irlanda, a agência me deu um folheto e aí que fui saber mais sobre o país. Ele 

me encantou e eu decidi vir” 

         Apesar do seu planejamento ter começado em 2017, Sergiane se mudou em junho 

de 2019, tendo passado por problemas devido a uma doença que acometeu sua avó, o que a fez adiar 

seu intercâmbio em meses pois o dinheiro que seria empregado no pagamento dos 3000 mil euros 

necessários para a entrada na Irlanda, foram usados para custear o tratamento da avó em um hospital 

particular pois nas palavras de Sergiane: 

“Minha vó não tinha plano de saúde e ficou no pior hospital do Brasil, 

que é o hospital do meu Estado (Maranhão). Foi uma situação muito difícil e eu acabei 

pegando o dinheiro do meu intercâmbio para pagar o hospital particular para ela. (..) Eu 

e minha mãe conversamos com a agência e decidimos adiar o intercâmbio em seis meses 

para gente conseguir repor o dinheiro que eu tinha gastado com a minha vó. Passamos 

alguns meses de perrengue” 

Após explicar esse ponto, Sergiane seguiu falando sobre sua experiência com a língua 

inglesa antes da sua mudança. 

“Meu inglês era básico né, não falava quase nada, eu tinha muita 

vergonha de praticar inglês no Brasil, para praticar, porque o jeito que o brasileiro te 

corrige lá no Brasil, é totalmente diferente da forma que eles fazem aqui (na Irlanda). 

Eles aqui te corrigem no intuito de você aprender, mas lá (no Brasil) eles te corrigem 

tipo ‘ah tá falando errado, não sabe falar’. Aqui eu me sinto mais segura e mais a 

vontade de falar inglês, de ser corrigida” 

Sergiane passou então para o próximo tópico onde foi questionada acerca de suas 

primeiras impressões da Irlanda. Apesar da questão acerca do nível de inglês não ter sido perguntada 

diretamente alguns entrevistados sentiram que deveriam tocar no assunto e consideramos pertinente 

apresentar suas respostas neste relato, uma vez que a língua é um fator que influencia na inclusão 

social na visão dos próprios entrevistados. 

 

Marina  

Marina conta trinta anos em 2019 e é natural de São Paulo, mais especificamente, da 

capital que também se chama São Paulo. Marina imigrou para Dublin para estudar em um curso de 

idiomas e aprimorar suas habilidades linguísticas na língua inglesa. Ela começou a contar sobre o que 

a levou a escolher a Irlanda e como tomou essa decisão, além do seu dia a dia no Brasil.  

“Então né, eu vim para Irlanda eu nem sabia o que era Irlanda, para 

mim Irlanda do Norte e República da Irlanda era a mesma coisa. Eu queria mesmo ir 

para Londres, porque eu já tinha ido lá várias vezes antes de vir para cá (Irlanda). E a 
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minha vida no Brasil, era boa sabe? Ela não era ruim, como eu escuto as pessoas 

falando que quiseram vir para cá para ter uma vida melhor. Eu já tinha uma vida assim 

confortável (nesse momento Marina fez o sinal de aspas com as mãos), sabe? Não era 

rica nem nada, mas assim trabalhava, pagava minhas contas, saia e viajava. Eu sou 

formada em Moda, no Brasil, trabalhava como produtora de moda para uma empresa 

de e-commerce (comércio online). Trabalhava para essa empresa a muitos anos, antes 

de começar a faculdade, inclusive, aí terminei a faculdade e continuei trabalhando lá. 

Aí, eu comecei a ficar meio desgostosa da vida, sabe? Sentia que tava faltando alguma 

coisa. Aí juntei um dinheiro e fui viajar, isso foi quando eu terminei a faculdade na 

verdade, eu não quis fazer a formatura porque eu era a mais velha da turma. Eu não 

tinha mais aquela cabeça de 20 aninhos, eu terminei a faculdade eu tinha 24 anos já. 

(..) Então, eu peguei o dinheiro da formatura e fui para Londres, foi minha primeira 

viagem internacional, primeira vez que entrei num avião, primeiro tudo. Eu fui e me 

apaixonei, e aí meu objetivo passou a ser: trabalhar para poder voltar para lá” 

Marina explicou que repetiu esse processo da viagem para Londres durante três anos, 

ela salientou o quanto se esforçou, fazendo concessões no seu orçamento para poder viajar nas férias 

do trabalho. Após estes três anos, Marina ficou cansada da empresa e resolveu se demitir. Com o 

dinheiro do FGTS, ela tinha o intuito de tirar um ano sabático e passar um tempo viajando na Europa. 

Sua mãe, no entanto, a convenceu a fazer um intercâmbio para aprimorar seu inglês, que seria 

enriquecedor para seu currículo. Ela nos conta: 

“Um menino que trabalhava na mesma empresa que eu, resolveu ir 

fazer intercâmbio na Irlanda e eu pensei, acho que vou para lá também. Isso foi em 

novembro, quando foi em dezembro, eu já tinha falado com a agência e me decidido. 

Foi, literalmente, do dia para a noite assim, eu não pesquisei nem li nada antes, meu 

processo de pesquisa foi durante os meses que fiquei esperando para vir. Mas aí, na 

noite de ano novo, minha mãe teve um infarto e eu resolvi ficar cuidando dela. (..) 

Quando foi em março, ela já estava melhor e eu já tinha até desistido, mas ela me 

incentivou, me disse: Filha vai atrás dos seus sonhos, sempre quis ir morar na Europa 

então vai mesmo. Aí, eu fui à agência de novo, conversei e esperei até junho que é 

quando tinha passagem mais barata e eu vim para a Irlanda. Eu não tinha todos os 

3000 mil euros para vir para cá, tinha bastante dinheiro, mas não tinha os três mil, fiz 

uns freelances lá em São Paulo, na Riachuelo e tal. Trabalhei de Uber também e aí 

juntei uns 4 mil euros, mais ou menos e vim” 

A partir desse momento, Marina passou a contar sobre como foi a sua chegada na 

Irlanda e suas primeiras impressões.  

 

3.2 Primeiras Impressões na República da Irlanda  

 

Este tópico tem por objetivo exibir as respostas à pergunta “Como foi sua chegada na 

Irlanda, suas primeiras impressões?” e se organiza de forma semelhante ao anterior, entremeando as 

transcrições com pequenos comentários.  

Bianca  



 
 

39 
 

“Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha muita expectativa 

em cima do lugar e achava que a minha experiência ia ser tão boa quanto as outras que 

eu tinha visto na internet e eu tive um bad timing ( “tempo ruim”) nos EUA no início, 

porque a minha expectativa era muito muito grande, que tudo ia ser lindo como um 

conto de fadas, perfeito. Então, quando eu vim para a Irlanda, eu vim muita mais realista 

pensando “o que acontecer é lucro” e eu era mais velha também, já tinha passado por 

uma experiencia no exterior. Acho que isso ajudou minha primeira impressão, aceitei 

as coisas com mais naturalidade” 

Bianca a partir deste momento passou a contar sobre sua saga para arranjar uma 

moradia mais permanente.  

Franklyn 

“A minha chegada na Irlanda foi um pouco complicada porque como 

eu fui pros Estados Unidos, eu fui para Chicago que é uma cidade muito grande, é uma 

cidade muito contemporânea, tem muito arranha-céu, uma coisa que a gente não vai ter 

na Irlanda né. Eu demorei um tempo para me adaptar a Irlanda, mesmo sendo uma 

pessoa que sempre preferiu uma coisa mais calma, a Irlanda me impactou 

negativamente quando eu cheguei. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar e 

consegui a casa, eu comecei a me adaptar e quando eu comecei a ganhar dinheiro, tipo 

grana, grana mesmo, eu percebi ‘pô, to mais estável aqui do que estaria em casa’. E 

decidi ficar, fui ficando na vida.” 

Para esclarecer, a cidade de Dublin é protegida por uma lei que proíbe arranha-céus 

acima de 60 metros11. Esta medida busca proteger a estética da cidade que também conta com um 

número muito grande de prédios históricos que precisam ser protegidos e, portanto, não podem ter 

sua fachada modificada.  

Franklyn nesse momento passou a falar sobre sua experiência com a procura de 

moradia e como encontrou seu primeiro emprego na Irlanda.  

Gabriel 

“Na primeira vez, quando eu vim no curso, eu até gostei, peguei uma 

semana boa na Irlanda. Não tive que me preocupar muito com hospedagem, fiquei em 

um hotelzinho, como se fosse uma pensão, mas tava ok, confortável e não paguei muito 

caro. Estava indo para a faculdade, visitei ali uma área legalzinha e a universidade 

também era legal. Era uma parte do centro, mais para a direita, ali perto do Porto, que 

eu achei interessante, onde tem o prédio do Google. Eu achei interessante, achei que ali 

era bom. Mas depois, quando eu fui para o projeto e tive que passar mais tempo em 

Dublin, eu comecei a achar a cidade muito grande, muito difícil de se locomover no dia-

a-dia12, os ônibus não têm boas conexões com as regiões, é tudo do centro e do centro 

para as regiões. Então, você acaba criando uma confusão no centro. Eu achei a cidade 

muito suja, até mesmo perigosa e aí comecei a não gostar do estilo de vida de Dublin. 

Pode ter influenciado que eu já havia ido a Sevilha que é uma cidade pequena, toda 

plana e que chove muito pouco durante o ano. Então, assim, a qualidade de vida em 

 
11 NÍ AODHA, Gráinne. Should Dublin get a high-rise skyline? Maybe, but not to solve the housing crisis. The 
journal, Dublin, p. 1-3, 3 jul. 2019. Disponível em: https://www.thejournal.ie/dublin-high-rise-housing-
4707824-Jul2019/. Acesso em: 6 dez. 2019. 
12 Dublin não possui metrô, apenas ônibus, trem e uma rede de veículos leves sobre trilhos que se chama Luas. 
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Sevilha é mais calma, uma cidade mais histórica, bonita. Dublin acabou não me 

interessando muito.” 

Gabriel passou a contar a partir desse momento, seu processo para encontrar uma 

moradia. 

Sergiane 

“Eu havia fechado um contrato com a agência de intercâmbio que foi 

muito boa, adiaram o intercâmbio depois do problema da minha vó. Minha mãe tinha 

fechado no contrato, um quarto feminino na moradia provisória que fechei com eles, 

com banheiro privativo. Mas a agência errou quando eu cheguei e me mandaram para 

um hostel com dezesseis pessoas no quarto. Eu cheguei de manhã na minha agência 

para fazer o check in e eles me disseram que só seria possível as três da tarde, eu 

estava cansada, exausta depois da viagem de avião, doida por um banho quente. 

Quando deu o horário do check in, me disseram que não era ali que eu iria para outra 

acomodação. Eu estava cheia de malas e eu não sabia onde era, mas eles vieram e 

pegaram minhas malas, foram gente boa. Eu não tenho o que falar da minha agência, 

esse foi o único deslize deles, loho na minha chegada” 

Sergiane seguiu falando sobre alguns suportes que a agência proveu a ela, contou sobre 

uma experiência ruim que teve, na semana antes da entrevista. Enquanto, trabalhava de Kitchen Porter 

(lavadora de louças) em um restaurante italiano, seu almoço veio com bacon apesar de ter avisado de 

sobre sua restrição alimentar, mas ela afirmou não ter entendido muito bem quando falaram o que 

tinha no sanduiche. Foi obrigada a acionar seu seguro saúde. Neste processo foi auxiliada pela agência 

de intercâmbio. Após essa divagação, Sergiane voltou a falar sobre suas primeiras impressões.  

“No início, eu tive sorte que eu conheci uma galera muito boa, um 

pessoal que a gente se fala até hoje e que veio para ficar só um mês. No início aqui 

tudo é muito louco, né? Logo no início, eu vejo a galera com saudade. Minha amiga 

quando chegou, ela chorou de saudade e eu superanimada falei para ela curtir, que a 

gente estava em Dublin, tínhamos que aproveitar. Estava muito animada, não estava 

pensando em saudade, tinha acabado de chegar. Eu passei o mês de julho todo curtindo 

muito Dublin, com esse pessoal que passou só um mês”  

 

 

Marina  

  “Cheguei aqui, Nossa! Não era nada disso que as pessoas falavam. Todo 

mundo fala que a Irlanda é muita fria. Muito vento, só chove. Eu cheguei aqui em 

junho, mas tava um calor, mas um calor que eu acho que nem em São Paulo, eu tinha 

sentido isso. Estava lindo em junho, eu tirava várias fotos, as vezes a noite e o sol 

ainda tava lá. Escurecia muito tarde. Até os irlandeses estranharam que o clima estava 

tão quente” 

Marina fez mais considerações sobre o clima e como ele estava bom quando ela chegou 

e como, no decorrer das estações do ano, a temperatura ficou fria. Ela continuou a contar sobre suas 

primeiras impressões.  
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“Minha chegada na Irlanda foi difícil. Passei por um problema antes de chegar 

no aeroporto de Madrid, meu voo atrasou. Eu só tinha cinquenta euros porque eu não 

trouxe dinheiro vivo, eu coloquei meu dinheiro no Banco do Brasil e trouxe o cartão 

para trocar aqui. Eu achei que ia dar para esse período no aeroporto. Eu acho que era 

muito ingênua na época, mas eu achei que ia dar para ficar só com esses cinquenta 

euros. Eu tinha uma escala de dez horas em Madrid. Eu fiquei presa um dia e meio lá 

e super com medo de gastar o dinheiro, mas enfim cheguei aqui. Já cheguei aqui 

atrasada. A agência não me deu assistência nenhuma, não trocou uma palavra comigo, 

ainda bem que eu já falava inglês. Minha agência até faliu. Eles não checaram nem se 

o aluno tinha chegado no país. A maioria das pessoas vem com inglês zero, não custa 

pelo menos ligar pra saber se a pessoa chegou. Eu já sabia o que tinha que fazer, mas 

mesmo assim. Eu fiquei numa acomodação provisória da agência por uma semana, 

era meio distante do centro, mas eu não gosto muito do centro de Dublin, então, para 

mim, estava bom” 

A partir, deste momento Marina passou a contar sua experiencia com moradia e a 

busca por emprego na Irlanda. 

3.3   Emprego e Moradia  

 

Este tópico apresenta as respostas para a pergunta: “Como foi a procura de emprego e 

moradia?”, as respostas fizeram parte de uma narrativa que não necessariamente, teve que ser 

instigada pela pergunta. A moradia e o emprego figuram desde o começo na narrativa de alguns 

entrevistados, pois são questões que movimentam muitos valores e ações.  

Bianca 

“Quanto a moradia, foi difícil, foi bem difícil, mas depois eu achei 

uma casa para morar. Eu tive duas semanas de acomodação provisória pela Egali 

(agência de intercâmbio). E antes de acabar aquelas duas semanas, eu achei um lugar 

para morar e eu morei nesse mesmo lugar por dois anos.  Eu só me mudei desse lugar 

quando eu tive condições de ter um quarto single (quarto individual), eu me mudei 

poucas vezes na Irlanda. Eu não tenho histórias que nem todo mundo tem tipo ‘morei 

em muitas casas e tinham muitos brasileiros dividindo’. Até que minha experiência 

foi amena.”  

Bianca passou a contar da sua experiência procurando emprego, sendo pedagoga de 

formação e possuindo experiencia na área da educação infantil, ela perseguiu empregos nessa área. 

“Eu tinha umas entrevistas marcadas em algumas escolinhas desde 

o Brasil. Então, eu cheguei lá ( na Irlanda) e disse assim nas minhas entrevistas: ‘Eu 

sou over qualified ( super qualificada), eu falo a língua , eu quero muito trabalhar 

nessa área e eu vou trabalhar por qualquer preço que você puder me pagar.’ 

Basicamente, foi isso. Eu era underpaid (mal paga) para a qualificação que eu tinha, 

mas eu estava feliz, porque eu estava trabalhando na minha área. Eu estudei muito o 

mercado antes de vir, então eu sabia o que estava acontecendo na minha área de 

trabalho, eu me qualifiquei. Eu sabia onde eu estava pisando. Eu nunca trabalhei com 

nada na Irlanda que não fosse na área da educação. Eu vim para cá com esse objetivo, 

porque aqui eu poderia trabalhar na minha área. Onde permaneço até hoje” 

Bianca seguiu contando acerca de seus relacionamentos interpessoais e como eles se 

construíram. 
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Franklyn 

“Em relação a moradia, a Irlanda está em uma crise imobiliária desde 2014 até 

agora e está até pior agora, moradia é uma coisa complicada na Irlanda. Quando eu mudei para 

lá, eu não morava mal, mas infelizmente, tem gente que não está acostumado a morar com os 

outros e não entende que dividir o espaço com outras pessoas é uma tarefa complicada. Assim, 

tem muitos problemas, é muito complicado as vezes. Acho que todas as casas que eu morei, eu 

passei por problemas com as pessoas com quem eu dividia a casa. A moradia é muito complicada, 

hoje em dia, muito pior do que na época que eu cheguei na Irlanda.” 

A partir desse momento, Franklyn começou a explicar sobre sua procura por emprego. 

Franklyn trabalhou durante todo o seu período na Irlanda em uma loja de roupas, em múltiplas 

funções relacionadas a venda.  

“Do segundo para o terceiro mês, eu consegui um trabalho que é o 

mesmo trabalho que eu estava até agora recentemente quando eu saí da Irlanda para 

voltar ao Brasil. Para achar trabalho, é mais ou menos, o mesmo processo daqui (do 

Brasil) tu vais entregando currículos, até conseguires algo. O fato de tu teres um inglês 

melhor te dá o que eles chamam de headstart (vantagem) porque tu tens uma 

vantagem em relação a muita gente que ainda tá indo para Irlanda aprender a falar. É 

ok. É muito corrido, principalmente quando você é estudante porque tu tens que ir 

para aula e depois ir para o trabalho e isso as vezes, complica. Mas de resto, é de boa 

dá para você viver bem”  

Franklyn passou a contar sobre seus relacionamentos e como o trabalho possibilitou 

grande parte deles. 

Gabriel 

“Em respeito à moradia, eu deveria ficar um ano direto em Dublin. Eu acabei 

dividindo isso para poder ir sozinho por tempos menores porque minha esposa 

continuou em Sevilha, no apartamento que a gente tem. Era mais barato eu ir sozinho, 

alugando um quarto em casa de família pelo departamento de acomodação da 

faculdade do que tentar vir com ela e arrumar uma casa, porque é muito difícil e não 

tínhamos a intenção de dividir. Temos um cachorrinho e as casas são muito caras e a 

locomoção pela cidade é ruim então preferi por quartos mais perto da universidade e 

aluguei um quarto só para mim. Moradia é muito ruim, os lugares são muito ruins, 

pequenos e apertados. Eu acho o centro ruim e para morar fora do centro, você tem 

que ter um carro e o carro na Irlanda é barato, mas o seguro por você ter a carteira de 

motorista do Brasil, que não é de dirigir do lado direito, acaba saindo muito caro. 

Então eu vim sozinho, aluguei um quarto mesmo para que a minha esposa não tivesse 

que vir comigo, porque era mais vantagem manter nosso apartamento na Sevilha. 

Minha esposa veio passar um tempo, procurou apartamento e constatou que era muito 

caro e difícil de encontrar.”  

Gabriel recebe uma bolsa devido ao projeto que toca junto a universidade na Irlanda. 

Ele conta que veio por conta própria fazer o curso de uma semana, que usou para fazer os contatos 

que o levaram a descobrir sobre o projeto de Doutorado que hoje ele integra. Sobre os irlandeses, no 

âmbito do trabalho, ele disse: “Eles são receptivos a contatos dentro de grupos de pesquisa, são 

pessoas receptivas também” Ele passou a contar sobre os relacionamentos que forjou na universidade 

e nos grupos de pesquisa assim como no dia-a-dia, em geral. 

Sergiane  

Sergiane contou que meses após a sua experiencia malfadada no hostel logo na sua 

chegada na Irlanda, ela achou engraçado que tivesse ficado tão revoltada com esse primeiro contato, 
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levando em conta, que normalmente os intercambistas moram em casas cheia e dividem quartos com 

muita gente. Ela nos conta alguns detalhes: 

“Eu tô aqui a quatro meses e acho que estou na minha terceira casa 

já. Eu morei primeiro com uns chilenos, mas a casa era distante do Centro, então 

ficava difícil de sair a noite porque os ônibus só vão até meia noite. Depois morei, 

com uns mexicanos e me mudei agora, recentemente. Eu não gostei dessa segunda 

casa, encontrei pessoas horríveis nessa casa então não foi legal. Minha procura por 

acomodação foi fácil, um menino que estudava comigo no curso de idiomas, me 

indicou essa casa desses chilenos e eu fui visitar, gostei do quarto, da casa porém era 

longe do centro então eu passando na rua vi o anuncio de outra casas desses mexicanos 

e resolvi mudar para lá mas não me adaptei. Agora estou nessa casa agora, que é 

maravilhosa, a única coisa que não me agrada é o preço, mudaria pelo preço. Tento 

botar na balança as pessoas, a cozinha (...) uma coisa que eu detestava na minha 

primeira casa era que eu não conseguia cozinhar porque estava tudo sempre sujo, 

horrível. Eu vi um cara, um brasileiro, vomitando na pia e nunca mais consegui usar 

a cozinha. Eu fiquei doente morando lá, emagreci muito porque só comia na rua, fast 

food, não conseguia cozinhar. Na segunda casa, a cozinha já era melhor, o preço era 

caro, éramos oito pessoas em dois quartos, mas pelo menos eu conseguia cozinhar. 

Até que eu vi uma brasileira, escovando os dentes na pia da cozinha e ela disse que 

isso era normal no Estado dela.  Eu hoje divido, na terceira casa, divido quarto com 

mais duas pessoas, mas minha cama não é beliche, o quarto é grande e a casa é limpa 

e organizada. Somos Cinco, são dois quartos. Aqui as pessoas têm a educação mais 

parecida com a minha e não fazem essas coisas. É o que me leva a continuar aqui 

pagando caro, o aluguel está na faixa dos 500 euros, eu moro no centro”  

A partir desse momento Sergiane passou a contar sobre sua experiencia no mundo do 

trabalho. 

“Eu comecei em Agosto como Uber Eats(serviço de delivery de 

alimentos) de bicicleta porque eu não estava conseguindo nada melhor de jeito 

nenhum. Eu tive um acidente. Me acidentei e quase que volto para o Brasil. Porque, 

no momento que eu caí, achei que tinha quebrado a perna porque não conseguia 

movimentar, mas aí foi passando. Na verdade, quem me socorreu e me surpreendeu 

porque todo mundo fala que gringo é frio, não estão nem aí pra você (..) foram os 

gringos que me socorreram, estavam muito preocupados comigo, teve um que foi a 

um restaurante pegou uma bolsa de gelo, queriam chamar a ambulância. Mas foi um 

momento que eu estava zerada, na conta bancária, não sabia se o seguro cobria 

ambulância, não sabia nada do meu seguro. E aí deu certo, consegui chegar em casa 

e não quebrei a perna. Não acionei o seguro. No outro dia, estava com a perna inchada, 

roxa, toda ferrada, mas não estava quebrada e eu voltei a ‘trampar’ de novo. Estava 

rezando para conseguir um trabalho fixo. Final de setembro que as coisas começaram 

a melhorar para mim quanto a trabalho” 

Sergiane prosseguiu contando sobre ter conseguido alguns trabalhos como faxineira 

ou cleaner como se referem na Irlanda e depois um trabalho como Kitchen Porter que é a pessoa que 

fica responsável pela lavagem das louças em um restaurante. Ela diz ter odiado o serviço de lavar 

louças e afirma nunca querer fazer isso, de novo. Ela fez referência ao episódio com o bacon, produto 

que ela é alérgica, que já foi descrito anteriormente. Agora, Sergiane trabalha em uma empresa de 

prestação de serviços como faxineira, a empresa atende faculdades e empresas como Airbnb. Sergiane 

trabalha na empresa, realiza faxinas por fora e trabalha como babá quando sobra tempo. Ela disse, 

rindo: “Eu sou pau para toda obra e continuo com o Uber Eats como extra. Faço de tudo” 
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Ela continuou contando sobre seus relacionamentos na Irlanda e como eles se 

desenvolveram. 

 

Marina 

“Na minha acomodação provisória eu só tinha uma semana, então mandei 

várias mensagens para pessoas que estavam anunciando vagas em grupos de redes 

sociais, mas só recebi a resposta de um menino. Eu fui ver a casa e nossa, é até na 

mesma rua que estou morando agora, mas em uma casa diferente. Era uma casa de dois 

andares, tinha até bastante quarto, mas tinham 17 pessoas na casa, tinha mofo nas 

paredes, eu achei um absurdo. Era muita gente, mas até pensei que os horários das 

pessoas podiam não bater (...) o que pesou mesmo foi a condição da casa. Tinha uma 

geladeira que não estava funcionando e tinha mofo dentro dela, de coisa podre, uma 

caixa de morango que estava podre, tinha flor de tão podre. Não tinha como ficar lá.”  

Ela seguiu contando sobre a casa que achou com o dono da sua acomodação provisória, 

era uma casa grande e limpa em que tudo era da cor branca e, portanto, a casa parecia maior. Moravam 

14 pessoas na casa. Marina dividia quarto com três outras meninas. Ela contou que não se dava bem 

com as outras pessoas da casa, mas que “sabia que eu era o problema não eles. Eles estavam sempre 

fazendo festa e eu era uma pessoa mais reservada” 

“Depois que passou esse primeiro mês, e eu achei um lugar para 

morar, resolvi procurar emprego. Eu não estava gostando da cidade, achava a cidade 

enjoada. Mandava currículo e ninguém me respondia, estava procurando emprego em 

qualquer coisa. Pediam experiencia para trabalhar no fast food. Eu me sentia sozinha, 

eu não tinha amigo, eu não tinha emprego nem ninguém para beijar na boca. Mas um 

menino, da casa que eu morava, me disse que uma amiga dele estava passando a vaga 

em um café, ele perguntou se eu queria e eu fui ao café, falei com o dono, era um café 

bem pequeno, que só vai local mesmo. O cara nem viu meu currículo, só perguntou 

se eu sabia fazer café e eu falei que não, porque eu não tomo café na verdade. Mas eu 

disse que queria trabalhar lá e ele me ensinou a fazer café no dia seguinte. Mas lá eu 

tinha poucas horas de trabalho, e meu dinheiro estava acabando”  

Depois de um tempo, Marina, através da indicação de uma amiga do curso de idiomas, 

conseguiu um trabalho em um hotel como camareira. Que é onde ela trabalha até hoje. Marina contou, 

também, que devido as poucas horas de trabalho que o hotel forneceu no final do ano, ela estava com 

dificuldades para pagar suas contas básicas e cogitou voltar ao Brasil, onde não passava por esse tipo 

de dificuldade. “Eu estava sem celular, não tinha dinheiro para comprar outro e quando consegui 

comprar outro, me roubaram. Tudo deu errado, no começo. Eu queria voltar, mas nem dinheiro para 

voltar eu tinha”  

Ela seguiu contando que sua vida deu uma guinada, rapidamente, quando conseguiu 

mais horas no trabalho e todas as coisas passaram a ficar mais fáceis. Marina está na Irlanda a um 

ano e seis meses.  Ela prosseguiu contando sobre seus relacionamentos e como eles a ajudaram a 

passar por sua fase de crise. 
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3.4 Relacionamentos  

                 Nossas relações sociais são essenciais na construção da identidade. Com quem 

nos relacionamos, muda nossa percepção e nos transforma, enfim, nos constrói. A relação interpessoal 

que os imigrantes mantem com a sua família, que geralmente está distante, os amigos que fazem e 

suas relações amorosas é, muitas vezes, a diferença entre se sentir incluso e propenso a ficar ou partir. 

Este tópico pretende demonstrar o impacto dos relacionamentos na vida dos entrevistados.  

Bianca 

“Quanto ao acolhimento, meus amigos, eu um primeiro momento eu tive 

meus flatmates (colegas de casa), que foram como uma família, mas depois de dois anos 

aqui, todo mundo já foi embora, já voltou para o Brasil ou foi pra outro lugar. Você 

acaba se separando das pessoas e vive uma vida mais individual, eu já tô aqui a cinco 

anos, né? A vida realmente se torna uma vida normal, não tem mais aquele clima de 

festa e ‘oba oba’ tipo vamos para Diceys13 terça feira. Não dá para fazer isso porque no 

dia seguinte, tem que trabalhar. Também uma coisa que me ajudou muito como suporte, 

foi que desde o começo eu dava aula de português como língua de herança na associação 

de famílias brasileiras na Irlanda e lá eu tinha um sentimento de belonging 

(pertencimento) muito mais do que nos estudantes que eu conhecia na escola. Porque 

eu já sabia que eu queria ficar na Irlanda e muitos estudantes querem vir, aprender a 

língua e voltar para o Brasil. Eu queria continuar aqui, fazer daqui o meu lugar, o lugar 

onde levaria minha vida. Lá na associação eu tinha sentimento de comunidade”  

Bianca passou a contar como está sua vida agora e os seus planos de vida na Irlanda. 

Franklyn 

 

“Os meus relacionamentos foram na verdade acontecendo por causa do meu trabalho. Eu 

tinha colegas de escola que eram todos brasileiros, mas quando eu entrei no trabalho fiz 

amizades. Não tenho muitos amigos brasileiros, a maioria das minhas amizades de 

verdade nasceram dentro da loja que eu trabalhava, a maioria estrangeiro. Talvez não 

tenha muitos amigos brasileiros por opção. Porque eu sempre busquei saber muito sobre 

a cultura da Irlanda para tentar me adaptar, tentar me encaixar socialmente da melhor 

forma possível. Meus amigos verdadeiros que me ajudaram e me apoiaram, foram 

relacionamentos que surgiram no trabalho e são estrangeiros.” 

 

                  Franklyn é casado com um irlandês que conheceu, também, através do seu trabalho. 

Ele passou então a contar a sua situação atual e seus planos futuros. 

 

 

Gabriel 

 

“Como estou em um departamento de pesquisa na universidade, tem muito 

estudante estrangeiro apesar de não ter brasileiro, tem português, espanhol também, 

pessoal da África do Sul e da Índia e alguns irlandeses também. O pessoal acaba 

criando um contato e uma ligação. Os irlandeses são receptivos, mas o estilo de vida 

deles não me agrada, praticamente a única opção é para um pub e isso não é meu estilo 

 
13 Boate famosa com os intercambistas por ter preços baratos. 
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de vida. Como eu vim sozinho e fiquei praticamente um período inteiro morando perto 

da universidade, uns 8 meses seguidos, mas eu acabava indo a Espanha em alguns 

finais de semana pra visitar. Eu gosto muito de esportes e tal, eu me inscrevi em alguns 

na universidade, jogava futebol na quadra da universidade e sempre depois do treino 

íamos tomar uma cerveja. Eu fiz mais essa social, ali também mas era momentânea, 

não era de sair dali e fazer uma grande amizade. Até porque eu já tinha 30 anos e o 

pessoal que jogava era mais da graduação. Pessoal com 20 a 24 anos.”  

Ele continuou contando a situação atual do seu Doutorado e como está sua vida. 

Sergiane 

 “Eu tenho dois amigos que conheci ainda no Brasil por whatsapp. Eu 

estava com problemas para comprovar meus 3000 euros quando cheguei aqui, 

problemas com burocracia e um desses brasileiros que não estava aqui, estava 

viajando na Itália, me ajudou e eu depois fiz o mesmo por um outro brasileiro, e foi 

isso, acabamos nos encontrando pessoalmente na Irlanda e viramos muito amigos. 

Teve um outro que conheci em um dia que fui à minha agência de intercâmbio e é 

isso. É todo mundo brasileiro e somos um grupo pequeno, mas unido. Poucos, mas 

verdadeiros. Uma coisa que eu tenho aqui e que eu não tinha no Brasil, é que eu conto 

mais com eles do que eu contava com meus amigos lá no Brasil. Teve aquela 

experiencia da crise alérgica, eu sofri muito, quis voltar porque pensei que pra passar 

por isso, melhor que passasse no Brasil. Um amigo meu veio duas da manhã, na minha 

casa conversar comigo. Nunca que isso aconteceria no Brasil. (...) se eu precisar, eles 

largam tudo e vão lá me socorrer, eu vou sentir muita falta disso quando voltar para o 

Brasil, essa amizade que você pode contar” 

                           Ela passou a contar como está sua vida na Irlanda e seus planos futuros. 

Marina 

Marina retomou a narrativa do ponto em que estava com dificuldades para pagar suas 

contas com as poucas horas no emprego e se sentindo sozinha e sem amigos. 

“Aí eu conheci meu namorado e fiquei um pouco mais alegrinha. Ele é irlandês. 

Nunca achei que fosse falar isso, mas nessa época, minha única alegria era meu boy, 

sabe? A gente conversava bastante e ele sabia que eu estava pensando em voltar para 

o Brasil, ele me falou para ter calma e esperar a época da minha primeira renovação 

de visto chegar. Isso já era dezembro e meu visto vencia em fevereiro”  

Depois que suas horas no trabalho aumentaram e consequentemente, seu ganho, Marina decidiu 

renovar seu visto, principalmente por causa do seu namorado e permanece na Irlanda até hoje. A 

renovação do visto aconteceu graças a um empréstimo que seu namorado realizou para ajudá-la a 

reunir o dinheiro.  

Marina também contou sobre como morou em casas com Irlandeses e a experiencia agradável 

que obteve morando com eles. “Quando os irlandeses perguntam se você está bem, eles realmente 

querem saber da sua vida, não perguntam só pra constar como acho que os brasileiros fazem as vezes”.  

Ela expressou sua admiração pela bondade dos irlandeses, simpatia e respeito ao espaço do outro. 
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Marina disse preferir o jeito mais reservado dos Irlandeses em contraposição ao mais expansivo dos 

brasileiros porque permite que ‘o outro’ se sinta mais à vontade.  

3.5 Situação Atual  

 

Esse tópico é importante para entendermos como estão as vidas de nossos 

entrevistados e entrevistadas hoje. Como ele procura contar uma situação, as transcrições aqui serão 

curtas e objetivas. Buscando mostrar o panorama social destas pessoas. Logo após explicarem suas 

situações atuais, todos os entrevistados e entrevistadas passaram a contar sua visão acerca da inclusão 

social. 

Bianca 

Bianca trabalhou na escola que a contratou logo quando chegou na Irlanda durante 

todo o tempo que seu visto de estudante em curso de idiomas lhe permitiu. Após três renovações14, 

ela não poderia mais ficar no país e decidiu mudar-se para Portugal. A dona da escola onde trabalhava, 

então, resolveu requerer junto ao governo irlandês, um visto de trabalho para Bianca.  

“Eu falei com a dona da escola que ia embora e que provavelmente 

tentaria um mestrado em Portugal. Ela resolveu tentar um visto de trabalho para eu 

ficar, mas mandávamos os documentos e a gente não sabia fazer direito então voltava, 

era negado. Caía naquela burocracia. Ela foi muito solícita, uma das pessoas que mais 

me ajudaram aqui nesse país. Teve custo para ela, muito custo, mas ela abraçou minha 

causa e foi comigo até eu conseguir” 

Bianca ficou na escola por mais dois anos até 2019, com o visto de trabalho. Agora, 

ela teria que renovar o visto por mais três anos e isto teria um custo para dona da escola.  Bianca se 

perguntou se este seria mesmo o seu objetivo e decidiu que “queria mais de sua vida”. Em 2019, ela 

desistiu de seu visto de trabalho e aplicou para um visto de estudante de ensino superior (third level 

student visa). Mais uma vez, a dona da escola proveu referências para ela que a ajudaram a conseguir 

uma vaga no mestrado em educação na Trinity College, uma das universidades mais prestigiadas da 

Irlanda. Como Bianca já está a cinco anos no país, ela paga taxas reduzidas na universidade 

semelhantes as que pagaria caso fosse cidadã irlandesa. Bianca continua ministrando aulas de 

português e inglês particulares, presenciais e pela internet. 

Franklyn 

Franklyn contou que havia um plano de fazer faculdade, mas depois que se casou, ele 

e seu marido acharam melhor repensar a ideia pois ele já tinha uma graduação. Eles resolveram se 

casar com o dinheiro que seria investido na graduação. E depois de estabilizado e já com um trabalho 

 
14 A lei foi alterada para permitir apenas duas renovações do visto de estudante para curso de idiomas, mas ela 
não estava em vigor ainda na época de Bianca. Existe um visto diferente para estudantes de nível superior. 
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melhor, Franklyn poderia dar início ao seu mestrado. Este era o plano inicial. Mas Franklyn não 

conseguiu obter seu visto de residência, que depois de três anos pode se tornar um visto de cidadania. 

Ele voltou para o Brasil com o marido, e por isso, não pôde aplicar novamente para o visto de 

residência. Quando retornarem a Irlanda, farão novamente a aplicação para o visto e tem mais chances 

de consegui-lo pois sua união estará reconhecida, também, no Brasil. É preciso provar ao governo 

irlandês que o casamento não é um esquema e as documentações e “provas” geradas pelo tempo no 

Brasil podem configurar em uma vantagem. Franklyn está morando em Belém com o seu marido. 

 

Gabriel 

Gabriel atualmente mora em Sevilha e faz a universidade em Dublin. Sua ideia é 

continuar na Espanha e não se mudar para Dublin. Segundo ele: “Se a minha opção fosse morar em 

Dublin, eu prefiro voltar para o Brasil. O estilo de vida do Brasil é melhor do que o que eu teria em 

Dublin. Eu estou contente na Espanha, não quero ir para o Brasil e nem morar em Dublin”. Gabriel 

pontuou que a cidade de Dublin é um pouco perigosa, não tanto quanto o Brasil, e Sevilha é mais 

segura e por isso seu desejo de permanecer lá. Gabriel já terminou suas aulas na universidade em 

Dublin e atualmente, trabalha em sua pesquisa de forma remota. Viaja para Dublin quando necessário.  

Sergiane  

Sergiane disse gostar muito da cidade de Dublin, apesar de reconhecer seus defeitos. 

Sergiane tem múltiplos trabalhos, como já foi dito anteriormente, e na época da entrevista disse estar 

trabalhando em diversos turnos e sobrecarregada. Ela explicou que não pretende renovar seu visto 

porque quer voltar ao Brasil para cuidar de sua avó. Para exemplificar seus sentimentos, ela enviou 

um texto de autoria desconhecida que foi postado na rede social Instagram, reproduzo aqui uma parte: 

“É um misto de sensações, tem dias que quero ir embora e não sei o que estou fazendo 

aqui. Outros dias, uma gratidão absurda toma conta de mim e não há outro lugar onde eu gostaria de 

estar. Dias que choro de saudade e dias que agradeço os amigos que fiz” 

 

 

Marina 

Marina expressou seu descontentamento com alguns chefes irlandeses no mercado de 

trabalho, como um dos motivos que a fazem ter dúvidas sobre permanecer na Irlanda. “Eles gritam, 

xingam, coisas que nunca aceitei no Brasil e que aqui acham que a gente tem que aceitar. Somos 

todos seres humanos aqui, precisamos de respeito. Aqui escutamos coisas que no Brasil não 

escutaríamos”. Marina está noiva e diz não gostar totalmente da Irlanda ou da cidade onde mora 
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(Dublin) apesar de ter vários amigos irlandeses e gostar muito dos locais. Ela tinha lágrimas nos olhos 

ao falar de seu noivado e da incerteza em querer ficar ou partir. Ela adicionou que continua 

trabalhando como camareira e que sente falta de trabalhar na sua área que é moda, no entanto, ela 

admite que uma vez casada pode conseguir um visto de residência e conseguir um trabalho melhor, 

de quarenta horas semanais, é uma possibilidade. 

 “Eu fico com uma sensação de estar presente no Brasil, mas de não estar. A vida de 

todo mundo mudou, mas eu sinto como se tudo estivesse a mesma coisa porque eu 

não estava lá, sabe? É difícil. Minha vida tá aqui e a deles (amigos e familiares no 

Brasil) está lá, é um pouco como se a vida deles lá tivesse andado e a minha estivesse 

parada”  

 

 

3.6 Inclusão social e Identidade  

“Você se sente (ou se sentia) incluído (a) na sociedade irlandesa? Alguma característica 

sua te ajudou a sentir mais incluso (a) ou acentuou a sua exclusão?”  Esta é a pergunta que inspirou a 

essência desta discussão. No entanto, a dialética entre exclusão e inclusão e as mudanças presentes 

na construção identitária de cada um permearam todos os discursos até agora aplicando-se a contextos 

narrativos diferentes. Alguns entrevistados disseram que não transformaram suas identidades, mas 

existe um lado inconsciente do processo de construção identitária que foge ao ‘eu reflexivo’ 

(Giddens,1999). Sentir-se incluído ou excluído, no entanto, foi um sentimento mais bem delineado.  

Bianca 

“Eu me sinto sim, integrada. Você não pode chegar em um lugar sem nada para 

oferecer e achar que as pessoas vão te receber. É um constante correr atrás. Se a gente 

tem que correr atrás no nosso país de origem, imagina em um outro país. Eu não acho 

que mudei em nada quem eu sou, mas imigrar muda o jeito que você vê o mundo, que 

você vê a si mesmo e a sua família. Muda a sua visão do seu papel a cidade. Todos os 

conceitos sociai e afetivos que você tem mudam, porque você sai da caixa e não tem 

mais como se encaixar nela novamente, de onde você saiu. Eu acho que a minha 

mudança da identidade foi uma consequência da imigração, mas eu não tive que 

mudar alguma coisa antes de chegar aqui para poder me adaptar. A sociedade 

irlandesa é muito acolhedora. Eu não conseguiria mais me adaptar a vida na cidade de 

onde eu saí, eu morei em duas cidades no interior do Brasil, eram muito narrow 

minded (mente pequena), era mais restrito. Sobre o ato de imigrar, acho que faz a 

gente se questionar muito sobre quem somos como cidadãos brasileiros, quem são os 

brasileiros, eu não me sinto desconectada com ‘o ser brasileiro’. Eu me sinto 

conectada com a identidade de uma brasileira que imigrou, deixou o país, mas eu não 

anulo o fato de ser brasileira. Estou sempre em contato com a cultura brasileira em 

festas, restaurantes de comida típica e com a comunidade brasileira. Imigrar inspirou 

uma nova visão em mim, uma nova identidade, sem desconsiderar minhas raízes” 

Franklyn 

“Então, eu me sinto incluso e não só porque eu tenho amigos irlandeses 

ou porque sou casado por um irlandês. Mas porque eu sempre procurei entender a 

cultura deles, saber de onde eles vieram e qual a história deles. Isso é muito importante 

se tu tens interesse de se aprofundar e realmente fazer parte do meio social deles. Eu 

acho que uma característica minha que me ajudou muito, é o fato de que eu sou uma 
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pessoa que não mede esforços para se adaptar. Eu nunca tive problemas para me 

adaptar em situações e ambientes diferentes do meu. Eu não tive que mudar muito 

minha identidade, porque eu sempre tive essa aptidão para me adaptar. Eu adaptei o 

que eu já era, o que já existia. Eu realmente continuo sendo a mesma pessoa. E acho 

que funcionou para eles, porque tenho uma porção de amigos irlandeses. Eles são 

abertos, as vezes nós brasileiros que não somos tão abertos a tentar interagir com eles. 

Apesar de todos os problemas que enfrentei recentemente com a imigração, eu me 

sinto incluso lá.”  

         Gabriel 

“Dá para se incluir. Como eu já tinha tido a experiência na Espanha, 

eu não gostei muito do estilo de vida. Não é que eu não tenha entrado na cultura, eu 

nem tentei. A comida não tem nada de especial, também. Mas eu tenho amigos 

irlandeses, tive contato com eles. Não é difícil de fazer amizades, mas dizer que me 

apaixonei pela cultura irlandesa, não foi mesmo o que aconteceu. Eu não tentei. A 

inclusão na universidade era mais multinacional. E em Dublin, quando eu saia era 

domingo para comer em restaurantes brasileiros. O que me atraiu na cidade foi essa 

forte presença da comunidade brasileira, dos restaurantes, da música que você não 

acha na Espanha.  Eu acho que até um problema dos brasileiros que vejo muito. 

Você pode vir pra Dublin e morar com brasileiro, trabalhar com brasileiro e não 

treinar seu inglês porque não precisa. Eu gosto de andar e aqui eles têm até parques, 

como o Phoenix Park, mas o parque não tem nada, não é como na Espanha que você 

tem quiosques no parque. Em Dublin, ou você vai para o Parque que é ermo ou para 

o pub, não tem muita opção.” 

 

Sergiane  

“Eu sou muita positiva então eu falo assim mesmo quando tá ruim, tá 

bom. Eu amo isso aqui, tenho um sentimento de dejá vu, como se já tivesse vivido 

isso aqui, eu não sei explicar. Eu me tornei muito mais calma aqui, sabe? Se alguém 

fala alguma coisa que me irrita, eu escuto, mas não tenho mais paciência para rebater. 

Aprendi a ver mais o lado do outro, tenho mais empatia hoje, a gente aprende a 

enxergar mais o outro quando vem sozinho para um país. Eu não tentei mudar, as 

pessoas tem que gostar de mim do jeito que eu sou mas eu aprendi a escutar mais, a 

me botar mais no lugar do outro. Nunca me senti excluída aqui, só na casa que eu já 

te contei a história que as pessoas tinham a educação muito diferente da minha. (...) 

Eu não sei te dizer o que eu não gosto aqui, eu gosto da cidade e das pessoas, ainda 

não tô viajando muito. Estou esperando minha família vir passar o Natal aqui comigo, 

e depois devemos viajar. Estou esperando chegar mais no final para fazer uma viagem 

pela Europa. Eu não vou renovar, só por causa da minha vó que eu quero cuidar, mas 

senão renovava o quanto pudesse.” 

Marina  

“Minha família veio para cá, semana passada e eu percebi que eu estou 

me importando com coisas diferentes. Meus valores mudaram, sabe? Eu, hoje em dia, 

apesar de ser uma pessoa que gosta de ficar trancada no quarto, dou mais valor as 

relações interpessoais, as amizades. Tipo, se eu tenho um relacionamento de amizade 

com você, eu vou me importar com você. Eu, que trabalhava na moda, estava 

acostumada com a fofoca, a maledicência e tal. Hoje quando escuto as pessoas falando 

da roupa das outras, reparando, eu penso que existem outras coisas com as quais se 

preocupar. (...) Eu morei com vários irlandeses e só em uma casa com brasileiros, e 

os irlandeses foram ótimos, sempre me trataram bem, perguntavam como eu estava se 

me viam triste, faziam um esforço para cuidar de mim. Tenho amigos irlandeses, meu 

noivo é irlandês, então tenho uma espécie de família aqui. Apesar disso, não acho que 

dê para se incluir totalmente, sempre tem um irlandês para te lembrar que você está 

falando alguma palavra errada, que sua pronúncia não é boa o bastante, que você não 

pertence ali. Eu gosto mais dos irlandeses aqui do que dos brasileiros, os irlandeses 
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que me ajudaram muito, mesmo assim, acho que existe um tipo de diferença, que eles 

fazem questão de ressaltar para nos lembrar que somos brasileiros e não irlandeses”   

 

3.7 Análise  

Este tópico busca interpretar as entrevistas transcritas acima, articulando-as com a 

análise teórica apresentada no primeiro capítulo.  

O primeiro ponto que fica evidente na fala dos entrevistados e entrevistadas é a 

importância do capital cultural na formação identitária, o que os leva a perseguir novos objetivos e 

buscar expandir seus conhecimentos em outro país. Capital cultural são, como definidas por Bordieu 

(2006), habilidades que conferem vantagens a um sujeito, elas podem se expressar através da 

formação educacional formal e institucionalizada, ter o ensino superior pode ser uma ponte que 

estimula as pessoas a quererem imigrar para aprimorarem suas habilidades linguísticas e/ou currículo 

profissional. Como no caso de Gabriel que buscou a Irlanda como alternativa para fazer um 

doutorado, já tendo concluído sua graduação e mestrado no Brasil ou o caso de Marina que teve sua 

vontade de aprimorar o inglês depois que saiu da sua graduação e ingressou no mercado da moda que 

a bombardeava de informações a todo tempo. Além da possibilidade financeira que vem do capital 

cultural existe o acesso a informações e dicas que geralmente acontece entre pessoas do mesmo nível 

de capital cultural. É perceptível através disso a ideia presente na afirmação que o capital cultural é 

um fator que pode promover tanto a inclusão quanto a exclusão social, dependendo de sua 

distribuição. (FANNING,2011) O capital cultural será mais explorado adiante nas considerações 

relacionadas ao mercado de trabalho. 

 As primeiras impressões que as pessoas entrevistadas tiveram são, comumente, uma 

comparação com o seu lugar de origem ou outros lugares que visitaram ou até mesmo um 

estranhamento com a língua. O clima, a comida e a estrutura urbana do local para onde se imigra, 

contam no processo de inclusão e principalmente no processo de identificação. Quando Marina disse 

estranhar o tamanho da cidade em relação a São Paulo e Gabriel identificou como o transporte e a 

forma de circulação na cidade eram diferentes e desconfortáveis, conforme sua observação. Isso 

indica uma sensação comum na vida dos imigrantes, como foi colocado por Reijane Pinheiro (2011) 

na sua etnografia, a sensação de se sentir alheio a vida, os costumes a língua de um lugar. Com o 

tempo, as pessoas desenvolvem novas identificações e ligações na terra para qual imigram ou se 

sentem mais alheias ainda, como no caso de Gabriel, que manteve sua primeira impressão ruim da 

Irlanda. 
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Sergiane quando caiu de sua bicicleta e não soube quais direitos de tratamento gozava 

exemplificou a sensação de se sentir ‘alheio’, de forma ainda mais forte, estar alheios ás leis e 

desemparado por elas é uma espécie de exclusão política que afeta os imigrantes, especialmente, por 

estarem vulneráveis e não terem acesso a todas informações necessárias para tornar o seu processo 

de mudança menos complicado. A informalidade do trabalho, que é um fenômeno mundial, parece 

afetar mais ainda quem não tem meios pelos quais recorrer de sua situação precária.  

As relações sociais são importantes para a definição da identidade, a teoria apresentada 

por Bauman (2005) discute a ideia de que precisamos de relações sociais que nos definam, que sejam 

relevantes e significativas. Nas narrativas dos brasileiros e brasileiras, as relações sociais não foram 

responsáveis só pelo seu sentimento de pertencimento e inclusão social, mas também na ajuda em 

questões práticas como a busca por emprego e moradia. As relações sociais ajudam o imigrante a 

afirmar a sua inclusão ou acentuar sua exclusão. Relações sociais são responsáveis pelos laços de 

pertencimento que constroem a identidade, são partes da identificação, partes essenciais para o 

desenvolvimento da afetividade e ligações nos lugares onde se vive. Bianca contou sobre sua 

experiencia de ter uma comunidade na qual se sentia inclusa desde o começo, e como isso alavancou 

sua vivência na Irlanda, através do apoio social que era sentido por ela, mas também pelo aumento 

da sua renda através das aulas que ministrava. Por fazer parte daquela comunidade, ela recebia 

prioridade nas contratações. Da mesma forma, Marina passou a gostar mais e achar mais tolerável 

sua vivência na Irlanda quando conheceu seu namorado. Para Marina foi tão importante suas 

conexões sociais que ela afirmou ter passado a dar mais valor as relações interpessoais após imigrar, 

pois percebeu o quanto elas faziam diferença no seu dia a dia. Isso também mostra uma consciência 

da transformação identitária, algo que só acontece quando a pessoa é obrigada a refletir sobre ela, 

quando a transforma em uma questão e coloca a identidade em foco.  

É possível perceber também o poder que as relações sociais na forma como permite as 

pessoas se enxergarem e se inserirem em um contexto social. Franklyn conta como foi importante 

para ele ter amigos estrangeiros com quem pudesse se identificar. Os amigos o ajudaram a entender 

a cultura e afirmar o traço da sua identidade que ele mesmo reconhece: a habilidade de se inserir em 

diversos meios sociais e a mente aberta para abraçar outras culturas. Claro, como ele mesmo colocou, 

ele não se sente incluso apenas por causa dos seus relacionamentos mas por uma série de fatores  

como o trabalho, seu conhecimento prévio da língua e experiencia internacional, todos esses fatores, 

no entanto, são perpassados pelas relações sociais e a questão da socialização, onde você aprende 

sobre o outro ao mesmo tempo que deixa algo de si. A troca cultural e as formas identitárias adquiridas 

através dela são essenciais para a construção da identidade (BAUMAN,2005). 
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A impressão sobre moradia na Irlanda é parecida entre todas as pessoas entrevistadas, 

existe uma crise que afeta todos os residentes no país e, principalmente, os mais vulneráveis. Nas 

histórias, fica evidente, que conseguir moradia é um trabalho árduo e que as escolhas não são 

influenciadas apenas pelos desejos dos que buscam moradia, mas também pelo o que é permitido 

dentro da estrutura social vigente. Sergiane compartilhou suas experiencias traumáticas dividindo 

casa com muitas pessoas e quartos com 3, 4 pessoas de cada vez, a limpeza e a organização da casa, 

assim como, a saúde mental dos seus habitantes era seriamente comprometida por causa da 

necessidade de pagar um aluguel mais baixo. A cidade de Dublin ainda mantem muitas fachadas que 

foram erguidas no início do século XX e os prédios tem um limite de altura, a cidade tem recebido 

não só estudantes de idiomas e cursos superiores devido aos preços atrativos e qualidade do ensino 

mas também profissionais que buscam trabalhar nas diversas empresas famosas que se estabeleceram 

na cidade como Facebook, Google e Airbnb. O número de pessoas buscando residência na cidade 

cresceu em um ritmo acelerado, mas a oferta de casas e apartamentos não seguiu este mesmo ritmo.  

Este é um exemplo que segue a lógica de que as escolhas do imigrante estão de um lado e a estrutura 

social de outro, algumas de suas escolhas são condicionadas pela estrutura social que exprime a 

economia, as políticas públicas etc. (FANNING,2011). 

O caso emblemático de Franklyn merece um destaque a parte, pois é um exemplo de 

como as fronteiras físicas erguidas para o imigrante podem ser cruéis e mudarem cursos de vida. Ao 

ser impedido de fixar residência de maneira legal junto com seu marido, o Estado impôs uma 

fronteira, recusando-se a reconhecer uma ponte social que foi formada entre um irlandês e um 

brasileiro. Em contraponto, Gabriel que devido ao seu passaporte espanhol tem uma liberdade de 

locomoção e escolha superior à de outros imigrantes, além da entrada na universidade facilitada e as 

taxas a serem pagas reduzidas. A situação deles vai de encontro com a ideia expressa por Bauman 

(1999) acerca das pontes ‘levadiças’ que muitos imigrantes enfrentam por não fazer parte de uma 

elite cosmopolita que tem o direito de se deslocar livremente pelos países de primeiro mundo. A 

“liberdade de escolher onde estar”. (BAUMAN,1999, p.81) e o “acesso a mobilidade global” (idem, 

1999, p.81) são fatores de estratificação social poderosos e que separam trajetórias penosas de 

trajetórias mais fáceis. O ato de imigrar já é um desafio em seu próprio mérito, mas quanto maior a 

fronteira a ser transposta, mais difícil ele se torna. 

A identidade da  diferença (HALL, 1992) e a  fronteira entre nós e eles 

(MOUFFE,2013) se destaca na narrativa de Marina que afirma não se sentir inclusa e permanece com 

dúvidas acerca de sua vida na Irlanda, ela acredita que comportamentos de alguns locais buscam 

reforçar a diferença entre quem é imigrante e quem é local. Essa identidade criada a partir da exaltação 
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das diferenças e não de uma coletividade identitária é uma tentativa de se proteger como 

Appadurai(2009) coloca do medo ao outro, o medo que a fronteira entre nós e eles se torne nebulosa. 

A construção das identidades perpassa, segundo Chantal Mouffe, a definição de uma fronteira, mas 

a articulação das diferentes identidades é essencial para a construção de um contexto social inclusivo. 

Quando reclamam do sotaque de Marina, os irlandeses estão buscando forçá-la á assimilação de uma 

cultura que não é sua, sua língua materna não é o inglês irlandês e ela pode falá-lo com perfeição sem 

aderir a um sotaque específico. A tentativa de apagamento de uma identidade totalmente diferente é 

uma consequência das fronteiras culturais que são erguidas devido ao medo do ‘outro’ e que 

atrapalham a inclusão social dos imigrantes.  

Como foi abordado no primeiro capítulo, capital cultural (BORDIEU,2009) pode ser 

entendido como uma forma de empoderamento, o poder de um indivíduo de atingir seus objetivos, e 

neste sentido é possível identificar exemplos da importância do capital cultural para a inclusão social 

do imigrante. Bianca ao sair do Brasil já possuía um capital cultural reconhecido em seu país e uma 

das razões que a levaram a escolher a Irlanda foi a possibilidade de conseguir um emprego, na sua 

área de formação, utilizando este capital cultural. Embora tenha tido o capital cultural reconhecido 

no país para qual emigrou, ela admitiu ter sido paga menos em relação a outros profissionais 

irlandeses com a mesma formação. Não basta que o imigrante tenha capital cultural, mas que seja 

reconhecido por ele. 

 Por isso, o apoio da chefe de Bianca, na escola em que ela trabalhava, foi essencial 

para que ela atingisse seus objetivos, seu capital cultural havia sido reconhecido por uma local e esta 

mesma local garantiu publicamente o valor deste capital cultural ao perseguir um visto de trabalho 

para Bianca, inclusive através do investimento financeiro necessário para esta empreitada. O que 

permitiu que ela trabalhasse legalmente no país e obtivesse o empoderamento, também chamado de 

capital cultural, para perseguir metas mais ambiciosas. No entanto, o mesmo não ocorreu com Marina 

e Franklyn que não tiveram seu capital cultural plenamente reconhecido dentro da sociedade irlandesa 

e deste modo, tiveram acesso a menos oportunidades. Marina destacou o seu desejo de mudar a sua 

situação legal, de estudante para residente através do casamento, e assim talvez conseguir um 

emprego melhor, tendo o seu capital cultural reconhecido pelos locais e suas habilidades 

especializadas valorizadas no seu trabalho do dia a dia. 

O conhecimento da língua do país é essencial para que o imigrante se sentir incluso, 

formar laços de pertencimento com os locais, levando-o a uma maior intimidade com a sociedade e 

abrindo possibilidades de interação com o diferente. Foi pontuado por Franklyn e Bianca que saber a 

língua era um pré-requisito para ser incluído, era um ato de ‘boa-fé’ para com os irlandeses, 
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demonstrar que havia disposição em entender a sua cultura e seu contexto social.  A linguagem é 

parte da construção identitária, não só porque é parte da comunicação, mas porque altera a forma 

como as pessoas percebem e interpretam o mundo. Conhecer uma nova língua é adquirir a capacidade 

de interpretar contexto sociais e interações que antes passariam despercebidas. Existe uma vantagem 

que Franklyn, Gabriel e Bianca possuem em relação a Sergiane, por exemplo, suas possibilidades de 

interação e conexões sociais são maiores.  

Quando Gabriel, disse que muitos brasileiros na Irlanda lidam apenas com brasileiros 

e que a comunidade lá é forte, e por isso muitos não aprendem a língua, isto expressa, na verdade, 

uma tentativa de fortalecer não só a fronteira entre nós e eles mas estabelecer conexões sociais reais 

que permitam laços de pertencimento que impulsionem a vida na sociedade irlandesa. A língua é uma 

forma de afirmar fronteiras culturais e de identificar um nós que se oponha a eles e portanto, é um 

fator de exclusão para alguns brasileiros que não navegam entre duas línguas de forma tão fácil, o 

fortalecimento entre aqueles que usam códigos e interpretam situações de forma semelhante ou ao 

menos de forma passível de articulação, é uma medida de proteção. Como Reijane Pinheiro (2011) 

colocou, é uma forma de não se sentir alheio a realidade social irlandesa. 

A existência de várias identidades que se articulam dentro da construção identitária de 

uma mesma pessoa pode ser vista na fala de Bianca, que continua a se identificar como brasileira 

embora tenha reconhecido que não é a mesma brasileira que partiu do interior. O constante “correr 

atrás” como colocou Bianca, transformou sua vida e fundiu uma identidade nacional com a da 

imigrante, da professora e agora, da mestranda. Ela não se reduziu a apenas uma forma identitária 

apesar de reconhecer como elas são importantes na construção do seu eu, Bianca assim como 

Franklyn tem um regionalismo acentuado na sua construção identitária, ela gaúcha, ele paraense mas 

existem outras questões que os marcaram, terem ampliado sua vivência conhecendo outros países, 

ampliou também as formas identitárias a sua disposição. No fim, a sua capacidade de articulá-las 

possibilitou que se sentissem inclusos, portadores do sentimento de pertencimento, mesmo que esta 

articulação tenha sido um processo que exigiu um esforço consciente por parte dos dois. 

J.R.R Tolkien, célebre escritor inglês de o Senhor dos Anéis, imortalizou em sua obra 

a figura de um herdeiro ao trono que era, comumente, confundido com um andarilho, uma pessoa 

sem objetivos nem rumo, mas na verdade, estava traçando um caminho que o destinaria ao trono. O 

autor escreveu um poema para descrever a figura do príncipe andarilho cuja duas das frases mais 

marcantes são: “Nem todos os que vagam estão perdidos” (2001, p.176) e “Nem tudo que é ouro 

fulgura” (2001, p.176). O mesmo pode ser dito dos imigrantes que podem ser considerados como 

dotados de um capital cultural inferior ou de uma construção identitária que ameaça uma pretensa 
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coesão social nacional, mas esta mesma identidade pode ser encarada como benéfica na construção 

de uma sociedade energizada e não amedrontada pelas diferenças. Perceber as construções identitárias 

radicalmente diferentes como capacidades e não barreiras, é um caminho para a inclusão. 

(FANNING,2011) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Bauman escreveu em sua entrevista para Benedito Vecchi acerca da identidade, o 

quanto admirava o escritor Jorge Luís Borges pela capacidade de se movimentar por universos 

linguísticos diferentes e  “ espiar a inventividade e engenhosidade humana por trás das sólidas e 

solenes fachadas de credos aparentemente atemporais e intransponíveis, dando-lhes assim a coragem 

necessária para se incorporar intencionalmente á criação cultural” (2005,p.218) Bauman(2005)  

reconhece o talento do autor para ultrapassar a fachada aparentemente unificada da identidade 

nacional e conhecer a engenhosidade humana que habita atrás dela. Outrossim, esta engenhosidade é 

que permite ao imigrante articular identidades que parecem radicalmente diferentes e usá-las de 

maneira a aumentar a sua capacidade de movimentação dentro do contexto social.  

Todas as falas dos entrevistados e entrevistadas terminam em uma nota de esperança 

e de reconhecimento ao quanto a Irlanda transformou e ainda transformas suas vidas. Principalmente 

através de relações que fundamentam os laços de pertencimento e a vida na sociedade irlandesa. As 

diversas experiências positivas com os locais que foram contadas no segundo capítulo denotam que 

existe uma crescente responsabilidade em tentar ajudar aqueles que necessitam de inclusão social.  

As formas identitárias escolhidas pelos imigrantes assim como a maneira de articulá-

las impulsiona ou diminui suas chances de inclusão social, é um esforço por parte dos homens e 

mulheres que só pode existir em uma modernidade-liquida tomada pela reflexão sobre o que é ‘ser 

eu’. (GIDDENS,1991). O fenômeno da imigração irlandesa não é isolado, como abordado 

anteriormente, e o medo ao outro será encarado no futuro, constantemente, pois existe um 

deslocamento ontológico que é próprio do sistema capitalista que regula a globalização 

(FANNINGS,2011). Portanto, a criação e fortalecimento de espaços onde imigrantes tenham voz e 

possam demonstrar suas identidades mesmo que pareçam antagônicas é de suma importância para a 

criação de uma circulação global mais igualitária e inclusiva. 

Uma das obras literárias irlandesas mais famosas, Ulysses15, escrita por James Joyce 

tinha como personagens principais pessoas que não eram originárias da Irlanda ou que viveram muito 

tempo fora dela. O próprio autor, apesar de irlandês, viveu grande parte de sua vida como expatriado 

e os sentimentos relacionados a sentir alheio ao seu contexto social eram presentes na sua obra. Um 

dos personagens principais de Ulysses, Bloom, que era um judeu e irlandês quando confrontado por 

um antissemita que o perguntou o que era nação ele respondeu: “as mesmas pessoas vivendo no 

 
15 O ‘TOOLE, Fintan. Modern Ireland in 100 Artworks: 1922 – Ulysses, by James Joyce. The Irish Times, Dublin, p. 
1-3, 11 dez. 2019. Disponível em: https://www.irishtimes.com/culture/modern-ireland-in-100-artworks-1922-
ulysses-by-james-joyce-1.2044029. Acesso em: 11 dez. 2019. 
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mesmo lugar ou também em lugares diferentes”. A visão de Joyce acerca do que é pertencer a um 

lugar é demonstrada nessa frase assim como seu reconhecimento da existência de múltiplas formas 

identitárias em uma só pessoa. Esta não é a única definição de pertencimento, mas com certeza, é 

verdadeira para muitos imigrantes.  
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