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Resumo:

Este trabalho procura, por meio da etnografia de manifestações de imigrantes ocorridas em

Lisboa  durante  2008  e  2009,  refletir  sobre  as  formas  de  engajamento  de  imigrantes,

especialmente de brasileiros, a partir da interseção entre associativismo e construção de

arenas públicas ao colocar em destaque o papel da rua e de alguns espaços da cidade

como fundamentais para a construção de um sistema de visibilidade e atuação política para

os imigrantes e associações na cidade de Lisboa.  Nesse sentido, a  rua é um espaço de

mediação e  os  espaços  públicos  ganham  conotação  de  campo  privilegiado  para  as

performances políticas e culturais desses grupos. “Estar nas ruas” é um dos caminhos para

se legitimar como porta-voz dos  grupos imigrantes, assim como criar e desenvolver práticas

e estratégias no exercício de processos de mediação política e cultural.

1 A apresentação deste trabalho foi realizada com apoio PROAP/CAPES. O artigo foi produzido no âmbito
do projeto Atores sociais, políticas culturais e performances em cidade contemporâneas (CAPES/MINCyT). 
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Imigração e experiência urbana

Atualmente, estima-se que existam cerca de 2,5 milhões de brasileiros distribuídos em

138 países (MRE, 2012). Dentre os principais destinos estão os Estados Unidos da América

(1.066.559), Japão (210.032), Paraguai (201.527), Portugal (140.426), Espanha (128.238),

Reino Unido (118.000). Mas ao lado das estatísticas dos processos migratórios, outras faces

(e diversas) devem ser reveladas: da escolha e motivações para deixar o país de origem,

para qual  país e  cidade se  dirigir,  a  organização da viagem,  as redes de relações que

viabilizam esses deslocamentos, os “atravessadores”, agentes de viagens, a chegada, as

etapas e  procedimentos  para  conseguir  a  regularização,  conhecer  os  códigos e  valores

locais, procurar se integrar ao novo cotidiano, usos e apropriações dos espaços públicos.  

A vida  em  um  país  estrangeiro  exige  do  imigrante  uma  adaptação  constante.  Tal

adaptação é percebida desde a chegada com as diferenças da língua (que nos caso dos

brasileiros refere-se não apenas ao sotaque, mas também ao uso de palavras, expressões e

contextos), à ocupação de um novo espaço de habitação, novas regras de convívio e de

sociabilidade, um novo emprego. O mapa social da cidade (da nova cidade) vai sendo aos

poucos  contruído  por  meio  das  interações  cotidianas,  da  mediação  dos  conhecidos

(brasileiros, portugueses e demais estrangeiros que vivem na cidade) e dos processos de

uso e ressignificação dos espaços. 

Uma importante  dimensão dos  processos  socioculturais  a  que os  imigrantes  estão

submetidos  refere-se  aos  sentimentos  de  exclusão,  ou  ainda,  às  manifestações  de

discriminação, que podem ser percebidas de formas diversas e, por vezes, traduzidas nos

usos e na ocupação dos espaços da cidade.

De acordo com dados de pesquisa realizada para o período de 1991 a 2001 com

populações  imigrantes  na  área  metropolitana  de  Lisboa  (Malheiros  et  al.,  2007),  novos

padrões de fixação têm sido  identificados associados a  diferentes  grupos de imigrantes

indicando maior periferização dos imigrantes do Leste europeu e Brasileiros. A maior parte

dos  brasileiros  reside  em  alojamentos  arrendados,  em  sua  maioria  sobrelotados  ou

partilhados  por  mais  de  uma  família,  situação  compatilhada  por  outras  comunidade

imigrantes. De acordo com esse estudo, a situação de vulnerabilidade vivida pelas levas

mais recentes de imigrantes brasileiros,  assim como os imigrantes  do Leste Europeu,  é

diferente da dos imigrantes dos PALOP2.

2 PALOP: Países africanos de língua oficial portuguesa.



“Como as possibilidades de autoconstrução informal são hoje mais reduzidas e o

acesso a habitação pública na AML é praticamente impossível, uma vez que na

última década esta se tem destinado quase exclusivamente ao realojamento dos

antigos bairros de barracas, as oportunidades residenciais dos “novos imigrantes”

atenuam-se  substancialmente,  concentrando-se  no  mercado  de  arrendamento,

frequentemente informal. [...] Esta situação mostra que os recém-chegados optam,

como seria de esperar, por arrendar casas ou partes de casa, acabando por pagar

por estes valores de mercado superiores aos residentes já estabelecidos, sejam

estes  nacionais  ou  estrangeiros  [...]O  modo  de  ultrapassar  as  dificuldades

colocadas  pelos  elevados  valores  dos  arrendamentos  consiste  na  adopção  de

estratégias de partilha dos alojamentos, que atingem índices de sobrelotação tão

elevados como os dos africanos – com excepção dos Brasileiros –, só que, neste

caso, com recurso à coabitação de indivíduos de famílias diferentes (por exemplo,

habitação  conjunta  de  vários  indivíduos  do  sexo  masculino  da  mesma

nacionalidade  e,  eventualmente,  oriundos  da  mesma  região  que  trabalham  na

construção  civil)  [...]Os  grupos  com  maior  grau  de  segregação  residencial  são

contudo os asiáticos – Paquistaneses e Indianos –, comunidades estruturadas em

torno de elementos culturais e religiosos originais e bastante salientes, com uma

forte  dinâmica empresarial  de  cariz  étnico;  componentes que,  associadas a  um

peso  demográfico  muito  diminuto,se  traduzem  em  lógicas  de  fortalecimento  da

comunidade através da proximidade espacial. [...]As populações do Leste europeu

e do Brasil, grupos com um crescimento muito significativo na última década e com

elevada  importância  na  AML,  apresentam  os  menores  níveis  de  segregação

residencial,  evidenciando  um  grau  de  dispersão  geográfica  mais  significativo.

(MALHEIROS et al., Op. cit. 2007: 82-83)

A pesquisa ressalta que há diferença na relação entre ocupação territorial e índices de

discriminação quando comparamos as primeiras levas da imigração brasileira à última. Tal

fato relaciona-se, entre outros, à significativa mudança nos padrões dessa migração, com a

presença  mais  marcante  de  pessoas  oriundas  das  camadas  populares,  decréscimo  na

qualificação professional e transformações nas configurações do trabalho e emprego nas

sociedades de destino. A ocupação do espaço para fins residencias foi se tornando mais

periférica,  assim  como  as  condições  de  habitação  foram  se  deteriorando.  Ainda  assim

registra-se a permanência dessas populações na área metropolitana de Lisboa.

Na  tipologia  empregada  nessa  pesquisa,  os  espaços  habitados  pelos  brasileiros

corresponderiam a “áreas de comunidade de acolhimento não isoladas”, onde “o grupo da

sociedade de acolhimento representa 50 a 79% da população total residente na área e a



presença dos grupos minoritários é bastante reduzida ou a presença dos grupos minoritários

expressa-se apenas através de um grupo.” (idem, p.85). 

Uma das conclusões da pesquisa é que na região estudada não se pode falar em

guetos étnicos, pois, mesmos onde encontramos forte concentração de população imigrante

essas não são estatisticamente significativas, principalmente se comparadas a regiões onde

a convivência de diferentes grupos e populações imigrantes predomina. Assim, percebemos

que as formas de ocupação dos espaços na região de Lisboa têm se alterado com os fluxos

migratórios mais recentes e com isso os espaços tendem a ser ressiginificados.

Na tentativa de reconstrução de um cotidiano que apresente elementos significativos

da vida anterior, ou seja, da vida no país de origem, algumas das práticas de sociabilidade

criam situações de conflito ou potencial de conflito. Este é o caso das festas, da altura da

música, de atividades/ eventos coletivos em espaços públicos como calçadas e até mesmo

parques ou esplanadas. Os espaços das habitações são, majoriatariamente, pequenos e ou

compartilhados por amigos, familiares, ou mesmo imigrantes que se conheceram no país de

acolhimento e não possuem quintal. Dessa forma, a rua é tomada como extensão do espaço

privado  da  casa  e  a  “festa”  ou  o  “almoço”  é  para  ela  transferido.  Muitos  dos  conflitos

remetem-nos aos espaços de residência e usos da rua como, por exemplo, os churrascos na

calçada. 

 

A interação e o contato culturais trazem à tona questões como a compreensão e a

extensão da integração e como os espaços públicos são percebidos nesse processo.  A

cidade  deve  ser  “de  todos”,  mas  nem sempre  o  é  de  fato,  principalmente  quando  nos

referimos a um contexto de intensa circulação de pessoas de nacionalidades e culturas

distintas como no caso das metrópoles mundiais. Tais cidades, como Lisboa, apresentam,

de forma bastante marcante, o dilema da integração e do conflito entre grupos étnicos e

culturais.  Se,  por  um lado,  procuram criar  alternativas  para  a  convivência  nos  espaços

públicos, por outro apresentam enclaves. 

Nesse sentido, os imigrantes surgem como o Outro que, no processo de integração à

sociedade de destino, acabam restritos em sua grande maioria em áreas específicas da

cidade  (suas  periferias  ou  margens),  corroborando  uma  associação  entre  discriminação

econômica e étnica. O discurso pela igualdade, ao a partir da idéia de uma irredutibilidade

das  diferenças  culturais,  reafirmaram  o  direito  à  diversidade  dissimulando  situações  de

exclusão, e permitiram assim o aparecimento de posições que fomentaram o preconceito e a

segregação por meio de discursos sobre “comunidades etnicizadas” a partir do uso político



da noção de cultura (Stolcker, 1993). 

Neste cenário  de tensão e conflitos,  as associações de imigrantes ganham

lugar  de  destaques  como  mediadores  entre  os  diferentes  atores  sociais  envolvidos3.

Inicialmente, como lugar de sociabilidade e de convívio entre os imigrantes, ou de resgate da

identidade nacional; aparecem como atores fundamentais no processo político em curso que

vem delineando um novo caminho para as relações entre imigrantes e nacionais. Quer como

canal legítimo de diálogo com o poder público e órgãos europeus, quer como mediadores

em situações de crise e de violação dos direitos humanos, as associações e organizações

de proteção ao imigrante têm conseguido abrir  espaço para sua atuação e um lugar de

maior visibilidade para as populações imigrantes e para suas ações e propostas. 

São muitas as associações de imigrantes em Portugal4. Algumas com décadas de

atuação e com papel de destaque no cenário local e nacional. Outras, ainda em fase de

afirmação e buscando construir caminhos para uma organização mais efetiva. No caso dos

brasileiros, há algumas associações de imigrantes e outras cujos brasileiros e brasileiras

fazem  parte  como  membros,  mas  que  não  apresentam  a  especificidade  de  uma

nacionalidade, é o caso do Solidariedade Imigrante, SOS Racismo, entre outras entidades e

organizações em Lisboa que prestam assistência aos imigrantes de modo mais amplo.

A Casa do Brasil aparece como uma das principais associações e, talvez, a mais

influente e bem organizada em termos de associação de brasileiros5. A Casa surge em

janeiro de 1992 oficialmente, mas desde o início dos anos 1990 já começava a tomar corpo

3 As associações de imigrantes existem em Portugal desde pelo menos a década de 1970. Todavia, apenas
duas décadas depois é que o governo português reconheceria a necessidade de uma política de integração,
resultando na criação do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME- Decreto-Lei 3-
A/96,  atualmente como ACIDI - Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural), possibilitando a
abertura de um espaço para o diálogo entre poder público e as associações de imigrantes; no mesmo
sentido, foi aprovado em 1999 o Decreto-Lei no. 115/99 que dispõe sobre o regime jurídico das Associações
de Imigrantes (Barreto, 2011).
4 

As associações são constituídas a partir do direito de associação, garantido e consagrado em Portugal no
Artigo 46 da Constituição da República e das disposições aplicáveis do artigo 157 do Código Civil. As IPSS,
Instituições Particulares de Solidariedade Social, conformam outro modelo jurídico, regido pelo Decreto-Lei
no. 119/83 e pela Portaria no. 778,83, respectivamente de 25 de fevereiro e de 23 de julho; mas apesar de
gozarem  de  condições  mais  favoráveis  para  conseguir  acordos  com  o  Estado,  diferentemente  das
Associações as suas atividades estão sujeitas a sua tutela.

5 
Há ainda a Mais  Brasil  (Porto),  Associação de Amigos Brasileiros na Madeira  (Funchal),  Associação

Brasileira de Portugal (Seixal), Associação Brasílica de Portugal (Sintra),  Casa Grande - Associação Luso
Brasileira de Solidariedade e Promoção Social (Amora), Associação Brasileira de Portugal - (ABP) (Setúbal),
AACILUS - Associação de Apoio Social e Orientação à Imigração em Portugal (Porto),  ALCC -Associação
Lusofonia  Cultura  e  Cidadania  (Lisboa), Carinho  Brasileiro  (Lisboa),  Associação  ComuniDária  (Lisboa),
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TRABALHO & CIDADANIA (Sobra lde Monte Agraço), além das associações
de estudantes e pesquisadores e as de caráter profissional. Faz-se importante destacar que esta lista diz
respeito a associações registradas junto ao MRE/Brasil e algumas com as quais mantivemos contato. Dessa
forma, não procuramos fornecer um quadro final e completo de associações de brasileiros e acreditamos
ser  bastante  difícil  este  dado  em  função  da  dinâmica  dos  processo  de  criação  e  encerramento  de
associações de imigrantes.  



através da iniciativa de grupos de amigos brasileiros e de alguns portugueses. Inicialmente

como um espaço onde pudessem se encontrar,  interagir,  compartilhar seus problemas e

buscar soluções, e também discutir política vista a militância anterior de parte dos membros

fundadores.  Como a  grande maioria  das associações,  antecede à  sua formalização um

período de organização informal e espontâneo, onde se busca o reforço de algumas práticas

comuns em seu país de origem numa tentativa de criar extensões de um pertencimento que

ficou desterritorializado6. 

Nesse  sentido,  a  “cultura  brasileira”  por  ela  divulgada  (e  re-criada)  reforça

elementos tradicionalmente assinalados como marcadores da “brasilidade”, da identidade de

brasileiro(a) e a música é uma das formas de expressão mais comuns dessa apresentação e

interação, somando-se ainda à dança, à capoeira (Travassos 2000), à comida, corroborando

muitas vezes uma espécie de  exotização do brasileiro (Machado 2003)7. Se por um lado

essa exotização mascara relações de conflito com a sociedade portuguesa, por outro traz à

tona o  potencial  de metamorfose dos indivíduos (Velho 1994) que a partir  de uma dada

configuração, e de uma certa expectativa dos portugueses, criam alternativas e personagens

para garantir a sua inserção no mercado de trabalho: o brincalhão, o de bem com a vida, o

amável, o amigável, o fácil de se lidar, entre outros. No jogo dos estereótipos, a manipulação

das identidades não é assim tão consciente ou ao menos não o é todo o tempo. Nem todo

brasileiro adora churrasco ou é sambista, mas na relação primeira e mais superficial com

outros  moradores  da  cidade  um  pool de  elementos  elencados  como  portadores  de

brasilidade é repetidamente dito,  lembrado,  apresentado.  E as associações também são

agentes nesse processo. A CBL construiu uma imagem de si ancorada em um determinado

repertório de representações sobre o que faz do Brasil Brasil – está em sua programação de

rádio, no Sábiá (jornal da Casa), em suas aulas de forró e samba, na caipirinha vendida nas

tendas montadas em eventos diversos. 

A  criação  de  um  sistema  de  visibilidade  foi  um  elemento  fundamental  na

6 É também bastante comum que este tipo de constituição ou estabelecimento de redes de sociabilidade e
solidariedade torne-se mais presente em áreas específicas da cidade convergindo nos espaços principais
de habitação ou trabalho dos imigrantes (Rex, Joly e Wilpert 1987). Isto ocorreu com diversas associações e
organizações  de  imigrantes  como,  por  exemplo,  as  associações  cabo-verdianas  estudadas  por  Sousa
(2003): a MORNA (Associação Cultural Luso-Africana), a Unidos de Cabo Verde (que anos depois de sua
fundação transformou-se em IPSS). Grosso modo, o movimento associativo é mais forte nas áreas urbanas
e, em muitos casos explorados pela bibliografia sobre a imigração de ex-colônias portuguesas em África, há
uma sobreposição de associação de imigrante e de bairro, o que demonstra que além da preocupação com
a  preservação  da  identidade  cultural,  as  comunidades  imigrantes  também  precisam  lidar  com  outros
problemas ligados à adaptação e interação e estes se traduzem muitas vezes na dimensão mais local, do
lugar de moradia, do bairro. Mas essa dinâmica entre território (bairro) e associativismo não foi estabelecida,
stricto sensu, no caso brasileiro. 
7 

Nesse processo, a re-criação ou re-invenção da cultura aparece como importante questão do ponto de
vista das experiências dos imigrantes assim como objeto antropológico. Sobre este debate ver, entre outros,
Roy Wagner (1975) e Adam Kuper (1999). 



construção da legitimidade da CBL e do seu reconhecimento por outros atores sociais: poder

público, políticos em Portugal (principalmente, Lisboa) e no Brasil, outros imigrantes, outras

associações.  O  aparato  de  comunicação,  os  contatos  com  determinados  políticos  e

jornalistas, cria condições e acessos para se fazer presente na vida pública da cidade, da

capital, do país. Tais acessos (Kuschnir, 2000) foram angariados ao longo de muitos anos e

de uma centralização da administração nas mãos de alguns membros. As redes de relações

pessoais desses membros e sua capacidade de trânsito em círculos políticos e intelectuais

no Brasil renderam um considerável capital simbólico à associação que, por exemplo, contou

com visitas de políticos e ministros, assim como de personalidades brasileiras diversas como

Ferreira Goulart, Zuenir Ventura, Marina Colassanti, Luis Felipe Scolari, do jogador Jardel,

entre outros8. No processo contínuo de habilitar-se como porta-voz legítimo, alguns projetos

se  destacam  como  a  confecção  de  material  didático  sobre  a  história  do  Brasil  (sendo

produzido um vídeo em VHS e uma cartilha: Portugal-Brasil, Imagens de uma história) ou

ainda o auxílio na realização e organização de um seminário internacional juntamente com

um centro de pesquisa brasileiro. A Casa se transformou em uma das principais referências

no cenário português no tocante aos imigrantes brasileiros.

Todavia,  para  que  o  sistema  de  visibilidade  possa  se  reproduzir,  entre  as

estratégias  do  mundo  associativo  está  o  domínio  do  mapa  social  da  cidade.  Este  se

apresenta como fundamental para articular as ações das associações, tanto quanto forma

de  divulgar  suas  atividades,  buscar  atrair  novos  imigrantes  para  o  cotidiano  da  vida

associativa  e  se  fazer  conhecer.  Os  espaços  públicos  ganham  conotação  de  campo

privilegiado de ação e atuação e “estar nas ruas” é um dos caminhos para se legitimar como

porta-voz legitimo do grupo imigrante. Nesse sentido, alguns lugares são “mais lugares” que

outros e regiões como o Largo de São Domingos, o Martim Moniz, o Terreiro do Paço, o

Largo Luis de Camões são representativos da relação entre cidade/fluxos/política/imigrantes.

Praças, ruas, manifestações: falando de dramas e arenas públicas 

Nao é novidade alguma que a rua ocupe um lugar de destaque como um dos loci da política,

principalmente remetida ao  modus operandi dos movimentos sociais.  No entanto,  o  que

procuramos por em relevo aqui  é que a rua possibilita uma experiência de “unidade” e,

mesmo que efêmera, esta experiência faz-se importante para o processo de engajamento na

vida  associativa.  Os  brasileiros  em  seu  cotidiano  pulverizados  na  cidade  sob  os  mais

diversos pertencimentos, vinculações ou categorias (como trabalhadores, desempregados,

imigrantes, homens, mulheres, jovens, estudantes) podem encontrar um lugar de onde falar,

8 Segundo membros da CBL e de registros em documentos, eventos e fotos da associação. 



se apresentar. 

“Com certeza é na rua que a gente aprende a fazer política. Não tem outro jeito

não.”9 

A rua  é  um  espaço  de  mediação.  Esta  mediação  pode  ser  de  conflitos,  mas

também, e sobretudo, das práticas individuais e coletivas ordinárias, das identidades sociais

e  das  imagens  e  representações  que  controem  e  atribuem  sentido  ao  espaço.  Nesse

sentido,  a  experiência  no  e  do “espaço público”,  a  compreensão das dinâmicas dessas

“vivências”  é  que  lança  luz  sobre  as  lógicas  da  classificação,  da  nomeação  e  das

(re)apropriações  dos  lugares  que  aparecem  nos  discursos  dos  imigrantes  e  lideranças

brasileiras com as quais mantivemos contato em Portugal.

As praças e ruas ganham assim outra dimensão. Além de espaço de sociabilidade,

extensão  da  casa,  “lugares  de  memória”,  são  espaços  políticos  muito  importantes.  No

quadro atual de inúmeros brasileiros em situação irregular e da maior estigmatização dos

imigrantes em geral,  as associações e entidades ligadas aos imigrantes aparecem como

única alternativa e vem ganhando espaço nos meios de comunicação e em manifestações

públicas que ocupam as ruas das cidades.

Desde a inauguração da praça, esta tem sido particularmente escolhida como

palco de manifestações em prol dos direitos dos trabalhadores e dos imigrantes,

assinaladas nos meios de comunicação social, como nas paredes que envolvem

o largo, onde são colocados cartazes. Assinale-se aqui um fenómeno curioso:

essa praça parece se destacar,  cada vez  mais,  como um lugar  de protesto-

manifesto  (Low,  2000b)  comparativamente  às  outras  praças  da  cidade.  E,

curiosamente, tais situações de protesto costumam atrair moradores do bairro,

em  especial  quando  são  manifestações  relacionadas  com  reivindicações

trabalhistas.  Paulatinamente,  esses  acontecimentos  têm  contribuído  para  o

processo  de  construção  das  imagens  da  praça,  sensibilizando  as  distintas

percepções urbanas para o problema da desigualdade social e de legalização

dos imigrantes. […] Paradoxalmente, algumas manifestações da extrema-direita

também de- correm ou têm início na praça. Por exemplo, em junho de 2005, a

Frente Nacional convocou uma manifestação contra o aumento da criminalidade,

tendo a mesma se iniciado na praça do Martim Moniz e seguido em direção ao

Rossio. A alegada reivindicação pela diminuição da criminalidade logo ganhou

conotações  xenófobas  e  que  se  expressavam  pela  reclamação  do  re-

patriamento  dos  imigrantes,  como  por  exemplo:  “Portugal  aos  portugueses”;

“Travar a imigração e expatriar os clandestinos”, “Basta, basta – imigrante igual a

crime” ou “Não existem direitos iguais quando és um alvo por seres branco”.

9 Entrevista com imigrante brasileiro, ligado a partido político em Lisboa, realizada em junho de 2012. 



(Menezes, 2009:316-317)

Entre as manifestações e protestos que acompanhamos (presencialmente e por meio dos

jornais, blogs e chats), notamos a recorrência de uma seleção mais ou menos estável de

“lugares”  da  cidade.  Estes,  por  sua  vez,  apresentam  os  paradoxos  da

visibilidade/invisibilidade dos imigrantes no contexto urbano lisboeta contemporâneo:  são

“lugares de imigrantes”  ao mesmo tempo que,  como lugares históricos,  são “lugares de

turistas”. 

Cabeleireiros  africanos,  brasileiros  e  chineses;  lojas  “dos  chineses”  e  “dos

indianos”;  supermercados  brasileiros,  chineses,  muçulmanos  e  russos;

mesquitas  sunitas  e  ismaelitas,  sinagogas,  templos  hindus  e  sikhs,  igrejas

ortodoxas e anglicanas; carne halal, comida kosher, cachupa, moqueca, sushi e

chamuças; restaurantes de culinária de origem europeia alemã, belga, inglesa,

francesa ou russa, mediterrânica, espanhola, italiana, grega ou israelita, cozinha

árabe,  turca,  libanesa  e  marroquina,  culinária  africana,  angolana  e  cabo-

verdiana,  centro  e  sul-americana  cubana,  argentina,  brasileira,  mexicana  e

uruguaia e cozinha asiática balinesa, tailandesa e malaia, japonesa, chinesa e

chinesa-macaense, coreana, indiana, indiana-goesa ou indo-chinesa; festas do

cinema  francês,  italiano,  brasileiro  e  japonês  (Público,  2011);  discotecas  de

música angolana, cabo-verdiana e brasileira. Trata-se de uma miríade de cores e

texturas, sons, paladares e cheiros que, ao contribuírem para a construção de

uma imagem e paisagem urbana das cidades, nos transportam para quase todos

os cantos do mundo. (Gésero, 2012:164)

O  cenário  descrito  acima  por  Gésero,  procura  dar  conta  das  relações  entre

paisagem urbana, processos migratórios e significação dos lugares em Lisboa ao colocar em

foco a região do Martim Moniz (“a transformação e configuração da paisagem urbana pela

ação  e  presença  dos  imigrantes”).  A  autora  busca  apresentar  a  confluência  entre  os

aspectos fisicos, seus traços morfológicos e elementos que denomina de subjetivos  por

meio da noção de  migrantscape10.   Com esta noção,  a  autora parece tentar  encerrar  o

paradoxo da relação dicotômica entre local e global,  homogeneidade e heterogeneidade,

cidade pequena/vila  e  metrópole.  Assim,  o Martim Moniz aparece como uma “paisagem

multicultural”,  “paisagem vernacular”,  que traduziria a experiência dos indivíduos sobre o

espaço e sua significação em “lugar”, mas não um único lugar e sim um lugar de muitas

vozes, cheiros, gostos, estilos.

Por conseguinte, os habitantes e os utilizadores da zona, ao estarem, emocional

10 Há  um  documento  imagético  sobre  a  região  com  um  texto  explicativo  no  endereço:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456033301126127.106148.331343636928428&type=3 Há
ainda um blog que apresenta questões sobre migração e trabalho na Índia com esse titulo disponível no
endereço: http://migrantscape.wordpress.com/about/ 

http://migrantscape.wordpress.com/about/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456033301126127.106148.331343636928428&type=3


e culturalmente, ligados ao lugar, concedem significados ao espaço geométrico,

transformando-o no lugar da Mouraria ou no lugar do Martim Moniz, consoante

se é nacional “de dentro” do bairro, ou estrangeiro “de fora” do bairro (imigrante

ou  autóctone),  respetivamente.  O  espaço  tem,  assim,  uma  qualidade  de

“multilocality” (Rodman, 1992), na qual “uma única paisagem física pode formar

e expressar significados polissémicos de um lugar para diferentes utilizadores”

(idem: 647). (Gésero, 2012:169)

Nos painéis de azulejo que decoram a entrada do Metro, aparecem símbolos

gráficos que aludem aos árabes, indianos e africanos que por aquelas paragens

passaram  e  passam.  O  “multiculturalmente  correto”,  marca  essencial  da

(re-)emblematização da Mouraria e da área chamada Martim Moniz, per-mite, de

certo modo, globalizar o local – aliviando a especificidade local da zona, tantas

vezes, negativamente conotada. […] A realidade social  e urbana da Mouraria

alterou-se  de  forma  marcante,  tornando-se  também  um  lugar  de  pessoas,

práticas,  músicas,  artefatos,  roupas  e  comidas  diferentes,  que  primam  pelo

exotismo cultural. Assinale-se ainda que a envolvência da praça tenha sido, de

forma va- riada, apropriada como local de dormida para os sem-abrigo e como

paragem para a prostituição. O lado público e mais visível desta zona parece

refletir-se  numa  espécie  de  jogo  de  espelhos  que  reproduz  imagens  que

transitam  entre  a  ideia  de  típico,  popular,  multicultural,  liminar  e  marginal

(Menezes, 2009: 308-309)

As manifestações contra a aprovação da Diretiva do Retorno foram organizadas

por diversas associações de imigrantes e ONGs de direitos humanos. A CBL foi uma delas11.

Em várias capitais européias as associações de imigrantes e entidades de defesa destes se

organizaram e foram às ruas dias antes da votação como tentativa de articulação e pressão

pública. Em Lisboa, a concentração foi marcada para às 15 horas de sábado, dia 14 de

junho, no Memorial da Tolerância, no Largo de São Domingos.

Estiveram presentes, sobretudo, representantes de associações e outros poucos

curiosos. Os jornais escritos e sites noticiaram a manifestação que, no entanto, não contou

com a adesão dos portugueses nem mesmo a presença mais marcante de imigrantes em

geral12. Algumas lideranças fizeram discursos breves, outras apenas gritaram palavras de

11 Diretiva do Retorno ou Diretiva da Vergonha – como os grupos organizados e associações de imigrantes
a tem chamado, é um protocolo que estabelece, entre outras questões, a possibilidade de detenção de
qualquer pessoa por até 42 dias sem acusação e imigrantes em situação ilegal podem ter que aguardar por
um prazo de até 18 meses antes de serem deportados e não apenas adultos como também menores de
idade. A Diretiva foi aprovada em 18 de junho de 2008 pelo Parlamento Europeu por 369 votos a favor, 197
contra e 106 abstenções sem emendas.
12 Os números de manifestantes presentes no ato divergem dependendo da fonte: de 100 a 300 pessoas,
dependendo do jornal ou liderança consultados. 



ordem.  O  Presidente  da  Casa  do  Brasil  Gustavo  Behr  discursou  assim  como  demais

organizadores, como o euro deputado Miguel Portas. A estratégia utilizada parecia focalizar

a  ocupação do espaço,  lugar  já  marcado com a presença imigrante cotidianamente,  de

forma  mais  representativa  por  imigrantes  africanos,  assim  como  paquistaneses  e

bangladeshis. Dessa forma, várias faixas foram presas em grades de um muro que marca

um dos limites da praça e de onde várias pessoas, observadores curiosos e imigrantes,

podiam acompanhar  de  perto  (mas não de dentro)  o  desenrolar  dos acontecimentos.  A

demora para o início constituía uma forma de esperar mais gente chegar, mas também de

permitir  uma espécie de ebulição, de “contágio” pela intensidade dos manifestantes mais

engajados  que  se  movimentavam  de  um  lado  a  outro,  gritando  palavras  de  ordem  e

convidando as pessoas a integrarem aquele ato. 

Cerca de 30 a 40 manifestantes encenaram um "encarceramento", se colocando

atrás de uma cerca de arame farpado com várias bandeiras, incluindo uma do

Brasil. 

"Esta manifestação é uma ação simbólica das associações. Achamos importante

aderir à campanha européia contra a diretiva que surgiu do pacto Sarkozy, que

harmoniza  as  expulsões  de  imigrantes  não-documentados,  não  permite  a

legalização em massa dos imigrantes e estimula a política de militarização das

fronteiras  contra  os  imigrantes  que  procuram  a  Europa  para  ter  melhores

condições de vida", afirma Timóteo Mcedo, da ONG Solidariedade Imigrante. 

Apesar da presença de 30 associações e ONGs, o ato não teve grande público.

"Foi convocada muito em cima da hora. Achamos que é importante participar

desse movimento, que vai ter manifestações em Paris, Londres, Estrasburgo e

outras cidades européias, além de uma petição na Internet", conta Gustavo Behr,

presidente da associação de imigrantes Casa do Brasil de Lisboa. (Jornal BBC

Brasil on line, 14/06/2008)13

Outra  manifestação  contra  as  restrições  impostas  aos  imigrantes  no  bojo  do

chamado Pacto  Sarcozy (Pacto  Europeu  sobre  Imigração  e  Asilo)  aconteceu dia  12  de

outubro com concentração na praça Martim Muniz, área central da cidade de Lisboa. 

As associações organizaram-se em grupos onde a marcação era feita por faixas

levadas  por  integrantes  que  operavam  uma  espécie  de  divisão  permitindo  que

identificássemos mais ou menos quais eram as associações e organizações presentes e o

contingente que cada uma havia conseguido mobilizar para o ato. Diferentemente do que

13 Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080614_imigrantes_lisboa_dg.shtml 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080614_imigrantes_lisboa_dg.shtml


aconteceu  na  manifestação  de  14  de  junho,  um  expressivo  número  de  imigrantes

compareceu assim como portugueses simpatizantes da causa, jornalistas e curiosos que

foram se juntando durante a caminhada e que permaneceram até os discursos finais, dentre

eles o do presidente da Casa do Brasil, no Terreiro do Paço embaixo de forte chuva, que

conferia um caráter heróico aqueles manifestantes encharcados. De acordo com matérias de

jornais  e  com algumas associações,  participaram cerca  de mil  pessoas.  Talvez a maior

articulação de imigrantes na cidade, mas entre esses, poucos eram brasileiros. 

As palavras de ordem eram gritadas majoritariamente em português, mas também

em outras línguas. A heterogeneidade dos grupos aparecia nos trajes étnicos, assim como

naquela profusão de idiomas e sotaques. Na organização espacial da manifestação o lugar

ocupado pela Casa do Brasil era pequeno, com uma participação reduzida, mesmo dentre

seus  sócios.  O  grupo  não  dispunha  de  nenhum megafone  ou  mecanismo  sonoro  para

mobilizar e convidar à participação como fizeram outras associações, apenas misturou-se

aos outros muitos e foi diluído naquela massa durante o trajeto. Mas havia brasileiros em

outros setores daquela demarcação simbólica do espaço da rua, percebida por exemplo com

os sambas  e  funks  cantados  contra  a  Diretiva  ou  líderes  políticos  específicos  [Sarcozy

certamente figirou entre os mais citados].  Outras canções, danças e performances eram

encenadas  naquele  palco-rua  apresentando  um campo que  reconfigurava  a  diversidade

étnica  em  episódios  de  mãos  dadas,  troca  de  bandeiras  e  faixas,  revezamento  de

megafones.  Aquela  marcha-balé  apresentava  uma  sequencia  de  apresentação  de

associações e grupos imigrantes, mas tal configuração era móvel, não apenas em relação

ao movimento da marcha como às trocas de posições e interpenetrações. O apelo àquela

unidade temporária, efêmera, viável por meio da condição de imigrante, ao mesmo tempo

que permitia uma espécie de síntese cultural, reposicionava simbólica e espacialmente os

grupos.

O trajeto foi marcado pelas palavras de ordem “Não à Europa fortaleza”, “Ninguém

é ilegal”, “Eu existo com ou sem visto”, tanto quanto por canções, danças, encenações, onde

a  musicalidade  dessas  ações,  tanto  quanto  as  danças  onde  os  corpos  têm  um

protagonismo, demarcam ainda um espaço de criatividade e intensidade. O desfecho dessa

manifestação foi na forma de uma cena de morte, contrastando com o clima de festa em

diversos momentos do trajeto. 

A chuva torrencial  que se fez  sentir  quando a  multidão  estava na Praça da

Figueira não impediu que os manifestantes continuassem a desfilar pela Rua de

Ouro abaixo até a Praça de Comercio, destino final da manifestação. O desfile

terminou com um minuto de silêncio em frente a um painel no chão da Praça -



que mostrava cadáveres a 'boiar' nas aguas do Mediterrâneo - para lembrar os

milhares de imigrantes clandestinos que anualmente arriscam as suas vidas na

travessia marítima rumo à Europa, em busca de um futuro melhor.  (Jornal O

Público, 12/10/2008)14

Outros  protestos  foram  organizados  contra  a  diretiva  do  retorno  e  suas

implicações, em 2009, reunindo novamente imigrantes e portugueses comprometidos com o

tema (além dos transeundos habituais) na mesma região das demais já apresentadas.

A comunidade imigrante manifestou-se hoje em Lisboa contra a desigualdade de

direitos entre cidadãos estrangeiros e nacionais e para exigir documentos que

permitam aos imigrantes trabalhar de "forma legal e digna".

"Acima de tudo,  reivindicamos igualdade de direitos entre os imigrantes e os

cidadãos  nacionais",  declarou  o  representante  da  associação  “Solidariedade

Imigrante”,  Jorge  Silva,  uma  das  várias  instituições  responsáveis  pela

organização  da  manifestação  que  hoje  juntou  cerca  de  mil  pessoas  entre  o

Martim Moniz e a Praça Luís de Camões, em Lisboa.

Organizações de imigrantes, direitos humanos, anti-racistas, culturais, religiosas

e sindicais, num total de mais de 30, promoveram a iniciativa que hoje levou

mais de um milhar de imigrantes a desfilar. (O Público, 15/03/2009)15

Estes  são  apenas  alguns  exemplos  etnográficos  das  inúmeras  atividades  de

ocupação  das  ruas  e  espaços  públicos  da  cidade  como  modus  operandi de  formas

específicas de socialização no mundo associativo imigrante e, de maneira mais ampla, no

mundo político dos protestos. Ao apreender a dimensão processual e reflexiva do protesto

político pela configuração do “torna-se” mais do que do “conseguir algo”, possibilitamos um

deslocamento dos sujeitos com relação ao mundo e com relação a si mesmos.

Ao pensar nas manifestações de rua como dramas sociais (Turner,  [1974]2008)

optamos  por  colocar  em  relevo  a  dimensão  ritual  das  ações  e  das  performances

desempenhadas nas ruas, pensar uma rua ritualizada, onde os conflitos que no cotidiano

aparecem encobertos são descortinados, invertidos, esgarçados.

Quando a  ação nas ruas possibilita  criar  rupturas  com uma “ordem” cotidiana,

“ordem das coisas”, ela cria, ao mesmo tempo, outra possibilidade: a de comunicação entre

coisas geralmente separadas. A presença contestadora desses imigrantes nas ruas constitui

uma ruptura  com o que  poderíamos denominar  de  “campo de  interação  social  durável”

14 Disponível em: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-contra-xenofobia-reune-mais-de-mil-
pessoas-em-lisboa-1345768
15 Disponível  em:  http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-em-lisboa-pela-legalizacao-e-
igualdade-de-direitos-dos-imigrantes-1369303 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-em-lisboa-pela-legalizacao-e-igualdade-de-direitos-dos-imigrantes-1369303
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-em-lisboa-pela-legalizacao-e-igualdade-de-direitos-dos-imigrantes-1369303
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-contra-xenofobia-reune-mais-de-mil-pessoas-em-lisboa-1345768
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/manifestacao-contra-xenofobia-reune-mais-de-mil-pessoas-em-lisboa-1345768


(Turner,  Op.  cit.)  ao  retirá-los de seu cotidiano de “invisibilidade”,  da mesma forma que

marca  a  crise,  os  antagonismos  entre  imigrantes  e  nacionais  agora  estampados  em

cartazes, faixas e slogans que exigem um outro lugar na lógica classificatória. 

Mas  nessas  ações  públicas,  nessas  manifestações,  os  diversos  grupos  de

imigrantes não estão, necessariamente, em consenso e as acusações são formas habituais

de  controle  e  deslegitimação.  Assim,  a  pequena  participação  dos  brasileiros  naquele

momento pode tomar contornos de “despolitização”, “pouca preocupação com o coletivo”,

“falta de legitimidade dos dirigentes associativos junto a sua base”, “descomprometimento

com a causa”  e  os conflitos internos chegam à superfície,  apresentando uma arena de

disputas e poder bastante complexa entre as próprias associações e lideranças16. 

O Estado, por sua vez, geralmente apresentado de um lado na figura dos policiais

e,  de  outro,  na  de  políticos  ou  políticas  contrários  à  “causa  imigrante”,   aparece

recorrentemente  nos  discursos  dos  que  participam  das  manifestações.  Mesmo  que  a

presença  de  policiais  nessas  manifestações  não  seja  ostensiva  [no  caso  de  Lisboa],  a

situação  de  irregular  de  muitos  imigrantes  intimida,  principalmente  quando  tais  ações

públicas acontecem próximas a outros eventos que trazem à tona os conflitos latentes entre

imigrantes  e  “sociedade  acolhedora”,  como  no  caso  dos  episódios  de  violência  com

participação de imigrantes brasileiros ocorridos em 2008, notícias em jornais sobre supostas

facções criminosas formadas por brasileiros em Portugal, entre outros (Barreto, 2011).

Voltar o olhar para a densidade simbólicada da ação é procurar dar conta de como

os símbolos tornam-se propulsores da ação social na arena pública formada pela rua no

processo das manifestações. Nesse sentido é a relação entre as formas rituais e as ações

simbólicas ativadas nas performances que nos permitem uma leitura acerca da construção

dos sentidos da militância voltados para a ação de rua e para o deslocamento e produção de

significados. 

A convergência entre efervecência, uso de espaços com grande carga simbólica e

impacto midiático reposiciona os sujeitos em relação ao cotidiano de suas vidas e ao fluxo

de suas ações. A socialização política da rua refere-se, portanto, ao processo de construção

do engajamento do imigrante. Na gramática política da vida associativa, a rua é o lugar de

se apresentar tanto quanto de se constituir como ator no cenário político local (e global). Não

apenas  as  manifestações  são  significativas,  mas  todos  os  momentos  de  panfletagem,

apresentações artísticas e de capoeira nas praças, são episódios singulares nessa formação

16 A CBL,  através  de seu  presidente,  afirmou que  o  momento  não  era  bom para  a  mobilização  dos
brasileiros e que dificilmente apareceriam por estarem intimidados frente aos acontecimentos recentes de
violência e criminalidade [referindo-se ao sequestro e outros episódios de violência envolvendo brasileiros
durante 2008]. 



(e por que não dizer transformação). Há diversos ritos de passagem para esses imigrantes

antes  de  serem  incorporados  nos  grupos  autoreferidos  como  “mais  engajados”,  “mais

conscientes”;  esses  imigrantes  precisam  passar  pelas  etapas  de  constituição  dessa

identidade, ao mesmo tempo que esses processos e eventos legitimam e reforçam o caráter

de grupo das associações.  Essas arenas públicas,  portanto,  têm uma dupla  face:  a  da

construção  de  um  sistema  de  visibilidade  para  o  grupo  e  sua  demanda;  e  a

operação/transformação  desses  imigrantes  em membros de um grupo,  em pessoas  “de

dentro”. 
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