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Resumo
As discussões sobre a migração brasileira para diversos países receptores na América e na Europa são
bastante frequentes. Poucas pesquisas, porém, se debruçaram sobre a migração brasileira para a China.
Por esta razão, este artigo tem como intuito analisar a reconstrução da identidade brasileira a partir das
trajetórias migratórias de quatorze brasileiras para Pequim. Para tanto, realizamos entrevistas com
mulheres de distintas faixas etárias, classes sociais, estilos de vida e que também apresentavam
diferentes experiências de migração e com base na história de vida, pretendemos estudar as formas de
sociabilidade e de associação entre os brasileiros, bem como observar que identidades brasileiras são
construídas nesse contexto e como são reconstruídas.
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1. Brasileiras em Pequim: recriando laços e reconstruindo o sentimento de nacionalidade
A possibilidade de explorar um universo completamente novo no campo dos estudos sobre a
migração brasileira – quase sempre centradas em países das Américas ou da Europa – nos levou a
iniciar a pesquisa sobre a comunidade brasileira em Pequim3. O nosso objetivo inicial, neste rumo, era
estudar a comunidade brasileira como um todo. Ao adentrarmos no campo da pesquisa de fato,
percebemos que as mulheres representam um papel muito mais significativo na construção e
reconstrução da identidade brasileira, na medida em que são elas que estão à frente da principal
organização representante dos brasileiros (O Brapeq, Brasileiros em Pequim), e são as responsáveis por
eventos como Festival de Cinema Brasileiro de Pequim, Festival Doc. Brazil e Clube do livro BrasilChina.
Para tanto, realizamos entrevistas4 com quinze mulheres de distintas faixas etárias, classes
sociais, estilos de vida e que também apresentavam diferentes experiências de migração. Por meio das
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entrevistas, realizadas em cafés, restaurantes, ou na casa das entrevistadas, e das entrevistas em trânsito
– que, como aponta Jolé (2005, p.4), demonstram “um interesse específico e real pelo espaço em sua
forma física, sensível e imaginária” – pretendemos escrever a história de vida dessas mulheres para que
possamos compreender como as diferentes trajetórias migratórias e a inserção na sociedade chinesa, as
relações aí estabelecidas, influenciaram na reconstrução da identidade brasileira.
O método da história de vida, na perspectiva de Haguette (1992), implica uma relação de
proximidade entre “pesquisador e pesquisado”, algo que pudemos construir ao longo de nove meses de
pesquisa in loco. A técnica da história de vida estimula que o narrador, o sujeito entrevistado, repense e
ressignifique sua história, atribuindo-lhe um sentido.
Aliado a essa perspectiva da história de vida, tomamos como referência a concepção de Hall
(2005, pp.12-13) sobre a identidade como “uma celebração móvel formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam” – sem nos esquecer das abordagens pós-colonialistas em torno da ideia de
identidade nacional, a exemplo da perspectiva de Bhabha (1998). Com base nestas concepções,
buscamos verificar por que em Pequim alguns dos estereótipos associados aos brasileiros em outros
países receptores, como o da “brasileira alegre, festiva e sensual” são refutados, de tal forma que o
Carnaval deixa de ser a principal festa associada ao Brasil na China, passando o Festival de Cinema
Brasileiro a assumir essa posição.
1.1 O Brapeq e a comunidade brasileira
Ao nos referirmos aos brasileiros que moram em Pequim, iremos empregar, a partir de agora, o
termo comunidade, por entendermos que se trata de uma categoria nativa do grupo. Embora nem todos
eles considerem o conjunto dos brasileiros como uma comunidade, a maioria das entrevistadas ao se
referirem ao Brapeq e aos brasileiros utilizaram esse termo.
Além disso, o próprio Brapeq, conforme consta no site da instituição, emprega o termo
comunidade e diz ter, como meta principal, auxiliar os brasileiros na inserção e adaptação à cultura
chinesa, funcionando como um ponto de apoio para a comunidade brasileira. Tendo na sua diretoria
quatro mulheres de faixas etárias distintas – duas com cerca de 50 anos, uma com pouco mais de
quarenta e outra próximo aos trinta – e contando com a colaboração ativa de seis voluntárias – que
também apresentam idades distintas, embora no caso dessas a maioria esteja entre os 27 e os 35 anos –
a associação tem uma dimensão da dádiva, teorizada por Mauss (1974), como esse permanente “dar,
receber e retribuir”.
Mauss (1974) no “Ensaio sobre a dádiva”, como analisa Lanna (2000), escreve sobre as trocas
que se estabelecem entre os indivíduos e entre as coletividades, que não se restringem aos presentes,
mas também a festas, visitas, esmolas e, inclusive, tributos. Ora, o Brapeq apresenta bem esse sentido
de dádiva5 – embora não seja percebido como tal por todos os brasileiros – na medida em que as
relações que se tecem em torno dele, incluindo os empregos que são conseguidos, as ajudas de várias
ordens que são dadas, obedecem a essa dimensão da troca de “presentes” ou de ajudas.
na China, com financiamento do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes, do Ministério da Educação Brasileiro.
5
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pude observar in loco, há uma preocupação em não parecer que um “presente está sendo retribuído” – aliás, isso soa bem
“mal-educado” do ponto de vista dos chineses – o que não significa dizer que a dádiva doada já não guarde em si, como
apontou Mauss (1974), a retribuição que virá, seja ela declarada ou não.
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É importante reforçar aqui, como apontou Sabourin (2008, p.133), que o sentido de dádiva em
Mauss não se circunscreve à troca de “bens, mas antes de amabilidades, ritos”, mostrando o quanto
essa noção está relacionada com a ideia de honra e nobreza. Esta perspectiva se aproxima bem das
trocas estabelecidas no seio do grupo, dado que a ajuda, a gentileza e o próprio rito – quando
consideramos desde os almoços regados à comida brasileira, até as festas como o São João – estão
muito mais presentes no universo do Brapeq. Aliás, o intuito principal dele parece ser justamente
ajudar “aquele que é meu igual”, por fazer parte da mesma “comunidade imaginada” chamada nação,
para usar o conceito de Anderson (1993).
Talvez por isso, inclusive, as integrantes do Brapeq façam questão de deixar claro que a
organização permanece não tendo objetivos lucrativos e sendo mantida com a ajuda das integrantes e
das voluntárias. As verbas arrecadadas por meio da venda de ingressos para passeios, jantares e sessões
de filme, e o dinheiro doado pelos patrocinadores, é o que permite a realização dos eventos. É por isso,
aliás, que, segundo as representantes da Brapeq, os homens não fazem parte da diretoria. Uma delas
disse que já haviam tentado colocar um homem para trabalhar junto à instituição, mas como ele queria
transformar a organização numa empresa lucrativa, elas acharam por bem desligá-lo do Brapeq.
A instituição – certamente, a mais importante da comunidade brasileira – surgiu há mais de
cinco anos, tendo como intuito facilitar a integração sobretudo das mulheres que vinham acompanhar
seus maridos e encontravam dificuldades de comunicação e um isolamento social muito grande.
Como bem relatou uma das integrantes da Brapeq, muitas dessas mulheres tinham uma vida
ativa no Brasil, se viravam por conta própria e quando tomam a decisão de acompanhar seus maridos,
deixam o emprego no Brasil e passam a viver em Pequim numa condição de completa dependência.
A primeira forma de dependência apontada foi a financeira. Muitas delas iam para a China sem
falar absolutamente nada de mandarim e sem dominar o inglês, o que inviabilizava a busca por um
emprego e o estabelecimento de amizades. Em segundo, a dificuldade com a língua que redunda na
dependência de uma intérprete – para aquelas que poderiam pagar por uma – que traduzisse o mundo a
sua volta.
Uma das integrantes do Brapeq lembra que, no primeiro almoço, uma brasileira teve uma crise
de choro muito grande por se sentir novamente viva do ponto de vista social e por poder compartilhar
problemas que só elas entendiam, vez que elas compartilham narrativas semelhantes dessa comunidade
imaginada (Anderson, 1993) chamada nação brasileira.
A partir daí, foi criada uma rede de ajuda, em torno do Brapeq, com o objetivo de facilitar o diaa-dia dessas mulheres. As que dominavam melhor o inglês ou até o chinês se colocavam à disposição
para ajudar em questões do universo doméstico, tais como escola para os filhos, ida ao médico ou
mesmo ajudavam a encontrar um emprego para aquelas que buscavam uma inserção no mercado de
trabalho.
As que sabiam cozinhar bem se tornavam uma espécie de “chef oficial” da comunidade
brasileira e faziam os pratos relacionados à identidade brasileira, como feijoada, pão de queijo e
coxinha6, tanto para os jantares do grupo, quanto para eventos menores.
Hoje, o Brapeq conta com um calendário intenso de eventos que vai de janeiro a dezembro, no
qual são realizados almoços, happy hours, caminhadas mensais, sem contar com as projeções de filmes
brasileiros. Além desses eventos periódicos, são realizados o São João, no mês de junho, o Festival de
Cinema Brasileiro, em outubro ou novembro e o almoço de Natal, em dezembro.
Outro grupo, também criado em 2011, é a Associação de Estudantes Brasileiros na China. Ele
surgiu por iniciativa própria do estudante Gaio Dória que decidiu organizar um encontro de estudantes,
em abril daquele ano, num bar na região universitária e, dessa forma, criar um ambiente de ajuda, mais
próximo da realidade deles. Isso porque, segundo ele, embora o Brapeq sempre os ajude nos eventos, a
6

Vale ressaltar aqui a importância da comida brasileira como forma de socialização e de recriação de sentimento de
pertencimento a uma “comunidade imaginada” (Oliveira, 1999; Ribeiro, 1999; Rezende, 2009).

4

realidade dos que estão ligados àquele grupo é muito distante da dos estudantes, que se veem
impedidos de trabalhar, pela legislação chinesa7 e tendem a viver com recursos financeiros mais
reduzidos.
A associação, que conta apenas com uma página na rede social Facebook8 e utiliza lista de emails para a divulgação dos encontros semestrais, ainda não está institucionalizada. Na perspectiva do
criador da associação, a dificuldade para formalizar o grupo se deve à falta de apoio do principal órgão
do governo brasileiro, a Embaixada do Brasil em Pequim9, e à rotatividade dos integrantes, que são, em
sua maioria, estudantes de mandarim e permanecem por apenas um ano em Pequim.
Os grupos até agora apresentados têm como objetivo ser uma espécie de rede de
compartilhamento de experiências e de ajuda mútua10. Cada um a seu modo tenta cumprir esse
propósito – o Brapeq tentando abarcar toda a comunidade brasileira e a associação dando ênfase aos
estudantes – mas ambos se esforçam para formar essa rede, tendo como pressuposto o fato de que
fazem parte dessa mesma “comunidade imaginada” e que, portanto, conseguirão ajudar-se mutuamente.
Ainda que essas associações também trabalhem para promover a divulgação da cultura
brasileira na China – o Brapeq organiza eventos como o Festival de Cinema Brasileiro, em Pequim e
em Xangai – alguns brasileiros, exclusivamente mulheres, realizam eventos de divulgação da cultura
brasileira.
É o caso do Doc. Brazil Festival, criado pela brasileira Fernanda Ramone, em 2010. O festival,
segundo a idealizadora do projeto, tem como principal objetivo divulgar a cultura brasileira, mas
fugindo ao estereótipo11 do país do samba e do Carnaval. O evento, dessa forma, busca mostrar as
diferenças culturais entre brasileiros e chineses, mas também apontar as semelhanças presentes nessa
diferença.
Além da organizadora do Doc. Brazil, outras duas mulheres, dessa vez duas chinesas que
cresceram em São Paulo, Ligia Liu e Sarina Tang, fazem igualmente um trabalho de divulgação da
cultura brasileira. A primeira está à frente do Clube do livro Brasil-China, uma biblioteca – montada no
Restaurante Casa Brasil, localizado em frente à Embaixada do Brasil – que pretende ser um espaço de
acesso à cultura brasileira, tanto por parte dos chineses, quanto por parte dos brasileiros que queiram
matar as saudades do Brasil.
O Clube do livro realiza também palestras sobre questões relacionadas ao Brasil e aos
intercâmbios entre Brasil e China. A segunda é uma historiadora, especialista em arte, que mora ao
mesmo tempo em Nova Iorque, Pequim e em Lucca, na Itália. Embora o foco da historiadora seja arte
contemporânea em geral, ela é responsável por trazer artistas brasileiros para expor em Pequim.
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Esses exemplos, como pudemos notar, servem para ilustrar o quanto a comunidade brasileira
em Pequim, embora seja pequena do ponto de vista numérico, é bastante atuante, ou seja, trabalha para
divulgar a cultura brasileira. O que chama ainda mais atenção nesta comunidade, contudo, é que,
conforme vem se delineando até agora, há uma preocupação em formar uma identidade brasileira
distinta da que se constitui em outros países, como veremos a seguir.
1.2 Chega de Samba12: estratégias de recriação da identidade brasileira
A identidade brasileira que vem sendo tecida em Pequim rompe com uma das principais
características associada à brasilidade em outros países receptores: a dos brasileiros como festivos e
alegres, o que chamaremos de cultura do Carnaval.
Um primeiro aspecto que endossa isso vem do fato de que os dois principais grupos
relacionados à cultura brasileira não são conduzidos por brasileiros e contam com a participação de
apenas uma brasileira – trata-se da mesma pessoa – nos dois grupos.
O primeiro grupo é de percussão brasileira, Templo do Samba, criado em São Francisco, em
2002, pelos norte-americanos Jimmy Biala e Leon Lee. O grupo, que nasceu com o nome de SambAsia,
mudou-se para Pequim em 2006. Composto em sua maioria por chineses e demais asiáticos, o Templo
do Samba – o nome assim, em português mesmo, foi adotado em 2011 – realiza apresentações na
capital e em outras partes da China e também possui uma escola de percussão brasileira.
O grupo de percussão se manteve com uma presença inexpressiva de brasileiros, até este ano,
quando a jornalista Társila assumiu os vocais, já que eles precisavam de alguém para cantar em
português.
O que ocorre no Templo do Samba, também se reflete em outros exemplos, é como se a cultura
brasileira existisse apartada do povo brasileiro. O samba assume uma identidade própria, sem que pra
existir necessitasse da brasilidade. É o que podemos notar na matéria concedida pelos membros do
grupo, para a versão online da CRI – a Rádio Internacional da China. No texto, há depoimentos de
estrangeiros que reforçam isso: “Acho que o samba é uma atitude do ser humano, como positividade,
paixão e amor. O grupo existe para trazer felicidade ao público", escreveu um chinês integrante do
grupo, ou ainda, "o samba existe no meu sangue", como disse uma japonesa que também faz parte
dele13.
Ainda que o grupo tenha participado do Carnaval de Salvador em 2008, junto com Olodum, e
tenha convidado, em 2007, com o apoio da Embaixada do Brasil em Pequim, dois percursionistas
brasileiros para ministrar um workshop intensivo de três semanas, ele existe praticamente sem a
necessidade dos brasileiros. É claro que, em outros países o samba não fica restrito à associação com a
cultura brasileira, mas a diferença é que, neles, há brasileiros que sobrevivem da renda obtida com o
trabalho relacionado à cultura brasileira.
O cenário praticamente se repete no caso da Capoeira14 Mandinga Beijing, com exceção de que
este grupo é vinculado ao Mestre Caveirinha, que tem escolas de capoeira espalhadas pelo mundo. No
Mandinga, como já havia mencionado, há apenas uma brasileira participando das atividades, embora
nele o vínculo com a “cultura brasileira” de maneira geral se mostre mais evidente.
No batizado de Capoeira que presenciamos em 2012, toda uma atmosfera ligada à cultura
brasileira é construída. Mestres brasileiros, que não moram na China, são convidados para fazer o
batismo. O evento era um churrasco, acompanhado de feijoada, farofa e brigadeiro de sobremesa.
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Tradução de “Enough of Samba”. Vide nota de número 15.
Neste trecho, ao que parece, há uma apropriação de um elemento cultural brasileiro por outras culturas.
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distintos – Fry (1982/2005) se tornam representantes da cultura brasileira. Em várias pesquisas sobre migração brasileira em
vários países receptores, esses três elementos aparecem como principais representantes da cultura brasileira – tanto pelos
brasileiros, quanto pelos nativos desses países.
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A presença brasileira, contudo, era bem pequena. A grande maioria dos que ali estavam era
demais estrangeiros e alguns chineses, que haviam pagado para assistir ao batizado e comer comida
brasileira. É algo bem distinto do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, em que os artistas
brasileiros que moram naquele país são os responsáveis pela difusão da cultura brasileira (Ribeiro,
1999).
Os artistas brasileiros como divulgadores da cultura brasileira é algo que não ocorre em Pequim,
onde, aliás, há apenas um brasileiro que trabalha como músico e vive exclusivamente disso. Ele vai
galgando o seu espaço e tentando conquistar o gosto dos chineses, que, segundo ele, “só conhecem
salsa e música americana”.
Outras duas brasileiras também se aventuram no campo da música brasileira. Mas o caso delas
é bem diferente, ambas são jornalistas e fazem um trabalho de DJ “entre brincadeira e hobby”, como
descreveu uma delas, já que nunca haviam trabalhado com música antes. O curioso é que o projeto que
elas desenvolvem, chamado de “Enough of Samba15”, ilustra bem a ideia que estamos defendendo até o
momento, a de que há um movimento de recriação da identidade brasileira, por parte, sobretudo, das
mulheres, passando pela ruptura com os estereótipos que vigoram sobre o Brasil. Isso fica claro na
explicação de uma delas sobre o que é o grupo: “A ideia é mostrar um Brasil, bastante criativo
musicalmente, mas para bem além do samba ou da bossa nova, que é como o público estrangeiro nos
identifica num primeiro momento. Então a ideia é surpreender com outros ritmos”.
Esse fenômeno de não serem os músicos e artistas brasileiros os principais divulgadores da
cultura brasileira é algo que diverge bastante da realidade de outros países. Torresan (1994), por
exemplo, aponta, em sua pesquisa sobre imigrantes brasileiros em Londres, como eles estão
relacionados a trabalhos em boate, como professores de samba e lambada, mestres de capoeira, ou
como integrantes de grupos musicais.
Outro aspecto que também se afasta dessa perspectiva presente em países como os Estados
Unidos é a força dada ao São João e ao Carnaval. Ribeiro (1999), no seu estudo sobre a identidade
brasileira em São Francisco, faz uma divisão em “pequenos cenários” e “grandes cenários” para
classificar os eventos relacionados à comunidade brasileira. Nos pequenos cenários, está o São João,
festa que, de acordo com ele, não apresenta uma periodicidade definida.
Dentre os que denominamos de “pequenos cenários”, as festas de São João são, provavelmente,
os menos estáveis e frequentes. Em finais da década de 80, uma festa de São João foi
organizada por brasileiros de uma ONG (Organização Não-Governamental) ambientalista
norte-americana para levantar fundos para uma campanha em benefício de lideranças do
movimento indígena organizado no Brasil (Ribeiro, 1999, p. 52).
Enquanto as festas juninas apresentam uma expressividade pequena na comunidade brasileira
em São Francisco, o Carnaval é, segundo o próprio Ribeiro (1999), o evento que mais chama a atenção
para a cultura brasileira, embora seja, também, um momento de celebração da cultura latina em geral.
Entre os brasileiros em Pequim, contudo, o quadro se reverte. O Carnaval, simplesmente, sequer
faz parte do calendário do Brapeq. O São João, por sua vez, tem data marcada nas festividades do
grupo. Uma das integrantes da Brapeq, casada com um estrangeiro, disse que a inclusão do São João no
calendário se devia ao caráter mais familiar da festa. E ela, enquanto mãe, queria mostrar para os seus
filhos, todos nascidos na China, a verdadeira cultura brasileira, vez que, na opinião dela, o Carnaval
não é uma festa tipicamente brasileira, “tem Carnaval16 em Veneza também, você sabia?”, respondeu
ela.
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Algo como “Chega de samba”.
É claro que o que estamos discutindo aqui não é representatividade do carnaval como elemento da cultura brasileira, vez
que o fato de ele existir em outros países, em especial na Europa – aliás a própria “origem” europeia da festa foi apontada
por Bakhtin (1999) ao estudar a cultura popular na Idade Média – não exclui a identificação com a brasilidade, na forma
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O que transparece nessa afirmação dessa brasileira é, em primeiro lugar, o quanto há por parte
dessas mulheres a tentativa de formar uma imagem ou criar uma identidade brasileira longe, ou pelo
menos não restrita, ao estereótipo do Carnaval, do samba e da sensualidade vinculada a ambos. Algo
que também ecoou na fala de outra brasileira, bem mais jovem, ao criticar a divulgação governamental
do Brasil numa das grandes feiras de importação realizadas na China. “Custava ter colocado um
shortinho nas moças?”, disse ela, se referindo às mulatas de fio dental que dançavam samba.
O grande evento da comunidade brasileira acaba nem sendo o Carnaval, que sequer existe, nem
o São João, mas o Festival de Cinema Brasileiro. O festival, cuja terceira edição foi realizada em 2012,
é um evento que dura, em média uma semana, durante o qual são exibidos filmes nacionais, a maioria
fora do circuito comercial brasileiro.
Durante o evento, diretores, produtores e até músicos brasileiros vêm a Pequim para participar
dele. O Festival da Brapeq segue o mesmo modelo dos demais festivais, mas há apenas uma categoria,
a de melhor filme, concedida pelo júri popular e pelo júri especializado, formado por atores, atrizes ou
diretores chineses.
O que chama a atenção no festival é justamente a preocupação das organizadoras em não ficar
restritas a alguns estereótipos associados ao Brasil. Isso, aliás, transparece na citação de uma delas, que
aparece no texto “Buscando seu espaço na China”, publicada no dia 23 de outubro de 2011, no caderno
2 do jornal O Estado de S. Paulo: “’Tentei fugir da hegemonia do filme favela, o objetivo é misturar
gêneros e mostrar a nossa cultura’, disse Anamaria Boschi, curadora das três edições do festival.”
A forma como essas brasileiras vêm construindo a identidade, ou melhor, as identidades
brasileiras, endossa, mais uma vez, as palavras de Hall (2005, p. 12) que concebe a identidade como
“uma celebração móvel”, constantemente reconstruída segundo cada contexto.
No primeiro momento em que se impôs essa percepção de que a identidade brasileira que está
sendo delineada em Pequim se distancia do vínculo com o Carnaval e com a sensualidade atribuída às
brasileiras, veio a lembrança de que na China Continental pornografia é crime e que esta rubrica, para o
estado chinês, inclui a seminudez que as mulatas exibem.
Isso, porém, foi modificado quando observamos as estratégias utilizadas, por exemplo, pelo
pessoal do Festival de Cinema para driblar a censura. Um fato, ocorrido na edição de 2011, ilustra bem
isso. O filme Dzi Croquettes – sobre um grupo musical brasileiro, da década de 60 do século XX,
exclusivamente formado por homens que se travestiam de mulher, mas mantendo os pelos, o que
causou uma ruptura na concepção de gênero no Brasil – dirigido por Tatiana Issa, filha de um dos
integrantes da trupe, evidentemente não foi aprovado pelo órgão censor do governo chinês e, portanto,
impedido de fazer parte do festival.
A censura não impossibilitou o filme de fazer parte do festival, visto que ele foi exibido, numa
espécie de mostra paralela ao evento, na Embaixada da Itália em Pequim e no Instituto Cervantes da
capital chinesa, territórios, portanto, neutros. Para o governo chinês, o filme não fez parte do Festival,
todos, porém, sabiam que se tratava de uma estratégia para driblar a decisão do partido comunista
chinês.
É claro que isso não exclui a influência do governo chinês no modo como essa identidade
brasileira está sendo construída, mas, os aspectos que até então foram aqui apresentados dão indício de
que há, por parte dessas mulheres, uma vontade de fugir a esses estereótipos, e erguer a bandeira de
uma identidade múltipla e diversa.
Essa aproximação com a identidade brasileira, no sentido de tentar refutar estereótipos e
reconstruir outra forma de identificação com o Brasil, não é unanimidade entre as brasileiras. Uma de
nossas entrevistadas passou justamente por um processo de reconstrução negativa da identidade
brasileira, que para ela representa tudo que ela não quer ser: “dependente, provinciana e medrosa”.
como a festa assumiu em terras brasileiras. O que nos importa, nesta pesquisa, e que já estamos sinalizando, é compreender
o porquê de essas brasileiras quererem dissociar a imagem do carnaval da identidade brasileira.
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A identidade brasileira se transforma, assim, numa espécie de alter ego que ela busca negar
dentro dela mesma, porque essa outra identidade não corresponde à identidade pós-migratória, de
autonomia, que ela vem construindo para si mesma. Com isso, queremos dizer que vamos encontrar
muitas diferenças, nos processos de construção e reconstrução da identidade brasileira, que implicam
distinções nas motivações migratórias, bem como nas faixas etárias, no grau de instrução e,
consequentemente, no estilo de vida.
Apesar das distinções com as quais já estamos nos deparando, dois aspectos se mostram
significativos e aparecem, aqui e ali, na narrativa das entrevistadas: 1) A mudança provocada pelo
processo migratório, tanto no sentido individual – na busca por autonomia profissional e emocional –,
quanto no sentido coletivo, de constituição de uma identidade brasileira pensada em contraste com a
cultura chinesa; e 2) A reafirmação da importância da “comunidade imaginada” chamada Brasil, com
os conflitos e diferenças inerentes a ela, para a vida dessas brasileiras em Pequim, seja sobre a forma de
um modelo a ser seguido, ou de um modelo a ser rechaçado.
Por último, não podemos deixar de destacar que esse processo de reconstrução da identidade
brasileira também deve ser pensado dentro do contexto macro das atuais transformações econômicas e
sociais do Brasil, que vem implicando também numa mudança do perfil dos migrantes brasileiros e,
possivelmente, redundará numa mudança das identidades brasileiras.
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