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Resumo:  Aqui tratarei da relação da comunidade macaense no Rio de Janeiro, isto é,

sino-portugueses originários de Macau (China) e seus descendentes, com um local criado

por esta própria comunidade para estabelecimento de sociabilidade entre seus membros,

a Casa de Macau do Rio de Janeiro (CMRJ). Durante o ano de 2014 tive oportunidade de

frequentar  algumas das  festividades  organizadas  pela  CMRJ e  conhecer  mais  a  seu

respeito, passando a realizar uma observação participante em suas festas, uma vez que

esta  casa  realiza  eventos  mensalmente,  respeitando  um  calendário  determinado,

estabelecendo uma sociabilidade entre eles e proporcionando a manutenção de alguns

aspectos da cultura macaense, como sua culinária. As festas que pude acompanhar ao

longo de 2014 revelaram aspectos relacionados à construção identitária da comunidade

macaense no Rio de Janeiro que estão para além de suas festas, como, por exemplo, a

centralidade  que  a  família  e  a  culinária  possuem em relação  ao  que  os  macaenses

frequentadores dessas festas chamam de identidade ou cultura macaense, servindo para
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o  estabelecimento  de  uma  memória  coletiva  sobre  Macau  para  os  membros  dessa

comunidade, aspectos sobre os quais tratarei nesta apresentação. 

Palavras chave: Macau, festas, identidade, memória, família. 

Não tinha contato com outros macaenses, porque não tinha um lugar de
encontro. Tínhamos os familiares aqui, tinha reunião de família no Natal.
Nessa reunião de família a gente encontrava as pessoas, nesse caso sim.
Fora disso, não tínhamos um local, como a Casa de Macau. E macaenses
não  tinha  muito  aqui,  não.  Os  macaenses  vieram  depois  que  nós
estávamos aqui estabelecidos. Nós voltamos para Macau e levamos a boa
nova  de  que  no  Brasil  tinha  condições  de  sobreviver  e  podiam vir.  Aí
começaram a vir.

Leonardo Carion
(In Doré, Almeida, & Moura, 2001: 113)

O campo da família não é limitado à unidade social primaria, antes emerge
da contribuição de uma variedade de processos sociais de identificação:
existem laços baseados no casamento,  na coletariedade,  na filiação,  no
parentesco espiritual, na amizade, etc. Neste sentido, cada pessoa tem uma
família diferente por ele ou ela criada ao longo da vida, conjuntamente com
outras pessoas que se reconhecem entre elas como pertencendo à mesma
família. 

         João Pina Cabral
 (In Cabral & Pedroso de Lima, 2005)

Introdução

Neste trabalho1 apresento a centralidade que os núcleos familiares possuem na

interação  entre  macaenses2 no  Rio  de  Janeiro,  buscando  destacar  a  dimensão  do

pertencimento  familiar  e  a  importância  da  culinária  e  das  festas  como mediadores  e

propiciadores de uma sociabilidade entre diferentes famílias macaenses cujos membros

costumam frequentar as festas da Casa de Macau do Rio de Janeiro (CMRJ). 

Cheguei  a  este objeto de pesquisa a partir  de  uma investigação anteriormente

realizada  junto  ao  Real  Gabinete  Português  de  Leitura  em  parceria  com  o  Instituto

Internacional de Macau, em 2014, quando fui selecionada para pesquisar e produzir um

ensaio a respeito das festas da Casa de Macau do Rio de Janeiro, por mim etnografadas

ao longo do referido ano (AUGUSTO, 2015). 

Pude perceber em meu trabalho de campo – acompanhando tais festas – que as

1  Parte das reflexões aqui tratadas foram apresentadas na Jornada de Alunos do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, em outubro de 2015, agradeço ao
professor  Sidnei  Clemente  Peres  pelas  valiosas  contribuições.  Pude  apresentar  também diferentes
observações em torno desta mesma pesquisa em eventos do Museu Nacional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de
Santa Catarina, sendo igualmente beneficiada pelas contribuições dos diversos antropólogos que me
deram sugestões que tenho incorporado à minhas análises, em especial a profª Drª Renata Menezes
(MN-UFRJ) e a profª Drª Ana Claudia Cruz (PPGA-UFF).

2  O termo “macaenses” refere-se aos sino-portugueses e seus descentes originários de Macau-China,
havendo uma comunidade macaense no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 



famílias  macaenses  são  de  fato  “uma  rede  importante  de  integração”  (CABRAL  &

LOURENÇO, 1993: 226-227) da comunidade macaense estabelecida no Rio de Janeiro,

pois um forte exemplo a esse respeito é a própria dinâmica das festas da CMRJ, em que

são as famílias3 que se reúnem para compartilhar o sentimento de ser macaense4, com

macaenses pioneiros e seus descendentes sentados à mesa, onde almoçam, conversam

e participam de jogos, conforme apontei no referido ensaio As Festas da Casa de Macau

do Rio de Janeiro..

Desse modo, pretendo tratar nesta exposição de alguns aspectos que se revelaram

centrais para a constituição de uma chamada  identidade macaense,  a partir de minha

observação participante nas festas da CMRJ ao longo de 2014, por exemplo, a família e a

culinária,  características  que  estão  bastante  imbricadas,  sendo  a  própria  culinária

macaense um resultado de relações familiares e interfamiliares, como os principais meios

articuladores de um sentimento de pertencimento e memória sobre Macau. 

I Macau e a CMRJ: algumas considerações iniciais 

Macau é  uma pequena  península  localizada  na  costa  meridional  da  República

Popular da China, com pouco mais de 600 mil habitantes. Esteve sob a administração

portuguesa até 1999, quando foi devolvida à China, após um acordo selado entre os dois

países. Atualmente, é uma Região Administrativa Especial da China – RAEM, que opera

dentro do modelo conhecido como  um país, dois sistemas.  Segundo o acordo firmado

entre as duas partes, até o ano de 2049, será mantido o sistema social e econômico local,

ou seja, até esta data Macau não fará parte do regime socialista. Hoje, mais de 95% da

população que vive em Macau é composta por chineses, com uma parcela de macaenses

fazendo parte dos outros 5% da população. A composição étnica de Macau, conforme

aponta o antropólogo português João Pina Cabral,  é bastante complexa, podendo ser

destacadas três categorias étnicas principais em Macau: os chineses, os portugueses e

os macaenses.  

Segundo  fontes  históricas,  os  primeiros  macaenses  seriam  fruto  de

relacionamentos entre mulheres chinesas locais e os primeiros comerciantes portugueses

que aportaram na região, em meados do Século XVI (RANGEL, 2012). Por isso, para que

3  São algumas das tradicionais famílias macaenses estabelecidas no Rio de Janeiro contemporâneo que
se reúnem nas festas da Casa de Macau do Rio de Janeiro os Assumpção, os Carion, os Mendonça, os
Nolasco, os Pina e os Rodrigues, entre outras, cujos membros não raras vezes possuem relação com
outras famílias igualmente tradicionais em Macau, como as famílias Senna Fernandes e Maher. 

4 A  expressão  ser  macaense aparece  algumas  vezes  para  designar  atributos  específicos  que
corresponderiam à identidade macaense, sendo utilizada tanto em trabalhos científicos, como no livro A
Comunidade Macaense em Portugal: alguns aspectos do seu comportamento cultural  de Isabel Maria
Rijo Correia Pinto (2011), quanto como categoria nativa por alguns membros da CMRJ. 



uma pessoa possa ser  considerada macaense,  não basta  que ela  tenha nascido  em

Macau, sendo necessário que ela seja fruto dessa relação entre portugueses e orientais.

Outras definições sobre o que é ser macaense dão conta de que também é possível se

tornar  macaense  por  adoção,  ou  seja,  “chineses que se  converteram ao catolicismo,

adotaram  nomes  portugueses,  frequentaram  as  escolas  de  língua  portuguesa  e,  por

consequência, assimilaram a cultura e a língua dos macaenses, que consideram parte da

comunidade”  (BATALHA  apud  RANGEL,  2012:14).  Assim,  resumindo,  os  vetores

principais  de  auto  identificação  dos  macaenses  são:  a  língua  portuguesa,  a  religião

católica e a miscigenação entre europeus e asiáticos (CABRAL, 1994:217). 

 A localização privilegiada de Macau na Ásia fez com que, ao longo dos anos, seu

território servisse de abrigo para pessoas de todas as partes daquele continente, que

vinham em busca de oportunidades de trabalho, fugindo de regiões de conflito. Durante a

Segunda Guerra Mundial, por exemplo, devido à posição neutra de Portugal, seu território

não foi invadido pelos japoneses, servindo, assim, de refúgio para os estrangeiros que

saiam da Ásia. As revoluções Chinesa (1949) e Portuguesa (1974) – eventos do período

que corresponde à vinda para o Brasil dos primeiros macaenses que fundaram a CMRJ -,

provocaram  um  movimento  diaspórico  na  região,  a  partir  de  1949,  quando  muitos

macaenses saíram de Macau rumo a países como Estados Unidos, Canadá, Portugal e

Brasil.  

Esses  imigrantes  macaenses  formaram  associações  sem  fins  lucrativos,

conhecidas como Casas de Macau. A partir da década de 1990 e após o acordo que

determinava a devolução de Macau à China, as Casas de Macau passaram a receber

financiamentos do Governo de Macau. Até 2012, havia doze Casas de Macau espalhadas

pelo mundo, congregando macaenses e seus descendentes vivendo fora de Macau, em

cidades como Toronto, Canadá, Lisboa, Califórnia, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo

a autora macaense Alexandra Sofia Rangel, nos encontros nas Casas de Macau, 

além de atividades recreativas e sociais, são apresentados récitas e outras
iniciativas  culturais,  como  lançamentos  de  livros,  palestras  e  visitas.
Verdadeiras romanges de saudade, os Encontros são importantes não só
porque  permitem  aos  macaenses  emigrados  visitar  a  terra  natal  que
deixaram e fortalecer as raízes que os prendem à terra-mãe, mas também
porque promovem reuniões de famílias e amigos,  residentes locais  e do
exterior, em reencontros tocantes e cheios de alegria. (RANGEL, 2012:81)  

  A Casa de Macau do Rio de Janeiro, localizada no bairro de Vila Isabel, Zona Norte

da cidade, e cuja história podemos conhecer em sua página virtual5, surgiu com a própria

emigração de macaenses para o Brasil entre as décadas de 1960 e 1980, com a maior

5  http://casademacaurj.com



parte deles optando por ir viver em São Paulo, e um grupo menor no Rio de Janeiro6.   

Hoje,  a  CMRJ  realiza  eventos  mensalmente,  respeitando  um  calendário

estabelecido em reuniões, comemorando festividades como a Festa do Ano Novo Chinês,

o Almoço de Páscoa, o Almoço de Dia das Mães, a Festa de Aniversário da CMRJ (em

que também comemoram o Dia de Camões/Dia de Portugal), a Festa Julina, o Almoço de

Dia dos Pais,  O Festival  Lunar/Festival  do Meio de Outono,  a Festa de Primavera,  o

Almoço de Dia das Crianças/Festival do Duplo Nove (Chong Yeong/Chung Yueng) e a

Festa de Natal, além de festividades que chamam de Almoço Típico em alguns meses do

ano.  

II Festas, comida e identidade 

E assim vivemos, com a festa pautando e regulando nossas vidas no ritmo
de sua  incessante  sucessão no  calendário.  Vale  dizer,  portanto,  que as
manifestações  festivas  marcam  os  tempos  fortes,  os  momentos
culminantes,  alternâncias  de  ritmos  e  intensidade  da  vida  individual  e
coletiva,  a  periodicidade  das  passagens,  articulando  tradição  e
modernidade,  passado  e  presente,  lançando  perspectivas  de  porvir
mostrando-nos que a vida pode ser uma efervescente experiência de gozo
e dissipação. 

Léa Freitas Perez
(In Perez, Amaral & Mesquita, 2012: 13) 

 
Na preparação de um chá gordo, merenda ajantarada, correspondente, de
certo  modo,  ao  nosso  copo  d´água,  esmeravam-se  as  senhoras
macaenses,  pois  era  ocasião  de  mostrarem  seus  dotes  artísticos  e,
também, de boas cozinheiras e doceiras, prendas que não podiam faltar a
uma menina casadoira e, depois, a uma boa dona de casa. No chá gordo
podiam  apresentar-se  vinte  ou  trinta  especialidades  culinárias  (doces  e
salgados)  dantes  primorosamente  enfeitadas  com  papéis  de  seda,
recortados,  alguns  muito  decorativos,  conforme  a  maior  ou  menor
criatividade de quem os executava. 

Ana Maria Amaro (1994:39)

Durante a já citada pesquisa realizada por mim junto às festas ocorridas na Casa

de Macau do Rio de Janeiro  em 2014 (AUGUSTO, 2015),  eu  pude perceber  que as

relações familiares,  além da  culinária,  possuem centralidade em relação ao que os

macaenses frequentadores dessas festas chamam de identidade ou cultura macaense. 

Assim, uma análise sobre as famílias macaenses frequentadores das festas da

CMRJ, evidentemente passa por uma reflexão sobre a importância do ato de se reunirem

6  O histórico da Casa de Macau no Rio de Janeiro (CMRJ) em sua página virtual aponta que sempre que
algum macaense chegava ao Rio, acabavam realizando uma reunião para conseguir notícias de Macau,
servindo, nessas reuniões, pratos típicos macaenses para, conforme o histórico, matarem a saudade.
Assim, pouco depois do surgimento da Casa de Macau de São Paulo, em 1989, por iniciativa de 24
macaenses que residiam no Rio de Janeiro,  em 1991 surgiu a Casa de Macau do Rio de Janeiro.
Apenas em 1996, com auxílio financeiro do Governador de Macau, o General Rocha Vieira, e de um
ilustre macaense chamado Jorge Rangel, com o intermédio do presidente da CMRJ e de seu diretor
cultural,  respectivamente  José  Pina  e  Alberto  D’Assumpção,  esta  associação  adquiriu  um  imóvel
próprio, em Vila Isabel, para realização de suas atividades.



à  mesa7,  ato  este  que  se  torna  relevante  para  compreendermos  melhor  tanto  esta

identidade quanto esta cultura e seus desdobramentos junto aos macaenses, pois como

destaca Maria Eunice Maciel  o tema da comida não é apenas ‘bom para comer’ mas

também ‘bom para pensar’. E talvez, nada ajuda mais a pensar a etnicidade macaense do

que sua culinária, considerada por Ana Maria Amaro (1994) como um dos aspectos mais

característicos da chamada cultura macaense.

Minha pesquisa,  além de trazer  uma análise  sobre o significado das festas da

CMRJ para seus frequentadores a partir  de etnografias  das mesmas,  trouxe também

alguns  depoimentos8 desses  frequentadores  sobre  tais  festas,  nos  quais  é  possível

percebermos que a existência daquela casa está intrinsecamente relacionada com um

desejo  de  um  estabelecimento  de  relações  familiares  e  interfamiliares  entre  eles  e,

também, com a possibilidade da degustação da culinária macaense. 

Dessa  forma,  praticamente  todos  os  sócios  com  os  quais  pude  conversar

ressaltaram a importância da dimensão familiar. E a comida macaense também apareceu

como sendo um elo de ligação entre eles, a amálgama que une as famílias em torno da

mesa e que, segundo alguns sócios, é um dos aspectos mais relevantes no que tange a

identidade macaense. Segundo um dos membros da primeira geração, 

Uma  das  tradições  macaenses  é  a  gastronomia.  Por  causa  da  cultura
portuguesa e chinesa, a mistura dessas culturas gerou uma gastronomia
macaense e essas reuniões nossas têm também como objetivo preservar
alguma coisa entre as pessoas que vivem aqui. Então, isso é importante. Já
que  isso  é  um  dos  grandes  valores  culturais  da  comunidade
macaense.”( AUGUSTO, 2015:68) 

O depoimento de um dos membros da segunda geração, por exemplo, sintetiza

bem o que significa vivenciar a identidade macaense, trazendo à tona a dimensão desses

dois elementos fundamentais da cultura macaense: a família e a comida. Segundo ela, 

Bom,  uma coisa  está  interligada  à  outra.  A gastronomia  ou  culinária  de
Macau e o “ser macaense”, praticamente está no mesmo meio. Por quê? A

7  A respeito  da  importância  da  culinária  macaense  como  elemento  característico  da  comunidade
macaense, é especialmente interessante o que diz a respeito Alexandra Rangel (RANGEL, 2012: 41-46)
e, para outras interessantes abordagens sobre o quanto a comida de uma cultura constitui importante
universo  simbólico,  além,  é  claro,  de  trabalhos  clássicos  de  autores  como Marshall  Sahlins,  Mary
Douglas e Claude Lévi-Strauss, o número 4 (janeiro-junho de 1996) da revista acadêmica  Horizontes
Antropológicos, organizado por Maria Eunice Maciel e Sérgio Alves Teixeira, fornece um conjunto de
excelentes ensaios. 

8  Intuitivamente inspirada no que diz a pesquisadora Lúcia Lippi Oliveira (2006) em Nós e Eles: relações
culturais entre brasileiros e imigrantes: “a voz do imigrante tem sido resgatada através de depoimentos
dos imigrantes e seus descendentes. Sabe-se que depoimentos permitem construir a memória desses
grupos, já que predomina a preocupação em abrir espaço para que a voz do imigrante seja ouvida, e
procura-se verificar o processo de construção de suas identidades. Os estudos sobre imigrantes até
pouco tempo atrás se ressentiam da falta  da interpretação dos imigrantes sobre a migração – sua
própria voz, seu testemunho direto, sua interpretação dos êxitos e dificuldades” (OLIVEIRA, 2006: 19-
20). Apesar do excelente trabalho de Doré, Almeida e Moura (2001), senti falta de depoimentos neste
livro dos macaenses do Rio de Janeiro a respeito da Casa de Macau do Rio de Janeiro, importante local
para manutenção de sua sociabilidade, buscando colher depoimentos a respeito da CMRJ para um
capítulo de meu ensaio. 



família macaense, em geral, ela se reúne em prol da comida. Seja aqui,
seja dentro de uma casa, se você vai visitar uma macaense, por exemplo,
se um Carion vem na minha casa, ou um Assumpção vai no Carion, ou na
casa do  Pina, se vai na casa do  Nolasco,  ou do  Senna Fernandes, ou
qualquer macaense que vai visitar o outro, ele vai e vai ser recebido com
comida, porque isso é muito importante! O ser [macaense] gira em torno
disso, das tradições que foram passadas pelos nossos pais ou avós, em
relação à comida e, consequentemente, essa união familiar da conversa, o
bate-papo, tem os jogos também, o mahjong que você viu que a gente joga,
mas, em geral, as pessoas se reúnem basicamente pra vir pra cá, comer
aquela lembrança, que isso remete à lembrança daquilo que foi Macau um
dia, que não é agora, mas o Macau do passado, o Macau que eles viviam
na casa dos pais,  dos avós,  dos amigos,  a  Macau que está  na cabeça
dessas pessoas que vieram para cá” ( AUGUSTO, 2015:71 grifos meus)

Caracterizada  como  uma  culinária  de  fusão  predominantemente  euro-asiática,

apesar de possuir também reconhecida influência africana, indiana, inglesa, entre outras,

é a mistura entre as culinárias portuguesa e chinesa o principal aspecto destacado pelos

membros da comunidade macaense como a característica mais significativa da comida

macaense.  Segundo Rangel  (2012),  a  culinária  macaense surgira  após a fixação dos

portugueses em Macau, na segunda metade do século XVI, fruto do esforço das mulheres

chinesas  em  agradar  o  paladar  dos  portugueses,  realizando  assim  adaptações  que

resultaram em pratos como o minchi9, considerado um dos pratos mais emblemáticos da

identidade macaense. De acordo com Pinto (2011),

praticamente em todos os pratos se nota uma interculturalidade que resulta
em uma fusão de sabores e estilos, que se reflete numa simples canja, onde
aos produtos habituais portugueses (galinha, água, sal e arroz ou massa),
se  junta  o  gengibre  e  pimenta,  sendo  confeccionado sempre  com arroz
(PINTO, 2011:117). 

Durante  as  festas  da  CMRJ,  a  culinária  macaense  apareceu,  portanto,  como

elemento central da chamada  identidade macaense. E suas festas como um local para

comerem “aquela lembrança”, construindo uma memória coletiva sobre Macau, aspectos

sobre o qual tratarei a seguir. 

III As Festas da CMRJ um local para comer aquela lembrança

A presença da música, da alimentação, da dança, dos mitos, das máscaras,
atesta com veemência esta preposição. A festa é, ainda, mediação entre
anseios  individuais  e  coletivos,  mito  e  história,  fantasia  e  realidade,  o
passado  e  o  futuro,  entre  ‘nós’ e  os  ‘outros’,  revelando  e  exaltando  as
contradições  impostas  à  vida  humana.  Mediando  encontros  culturais  e
absorvendo, digerindo e transformando em pontes os opostos tidos como
inconciliáveis. A festa é mediação: diálogo da cultura com ela mesma. 

Rita Amaral 
(In Perez, Amaral & Mesquita, 2012:74)

9  Seu preparo tem como ingredientes  principais  a  carne  moída,  a  batata  frita  cortada  em cubinhos
pequenos e o ovo estrelado, podendo variar de família para família e podendo ser preparado com carne
de porco ou carne de boi.  



Na epigrafe acima, a antropóloga Rita Amaral nos chama a atenção para o fato de

que as festas estão para além daquilo que podemos observar com nossos olhos. Assim,

tudo o que pude observar  das festas  na CMRJ foi  apenas um pano de fundo para

alcançar a  mediação entre anseios individuais e coletivos,  o passado e futuro, entre

“nós” e os “outros”.  Para entender esse processo de mediação foi necessário que eu

compreendesse quais poderiam ser os elementos significativos de pertencimento que

teriam unido  os  membros  da  CMRJ,  para  além dos  aspectos  de  sua  culinária,  por

exemplo. Nesta seção, apresento algumas reflexões nesse sentido. 

Como já disse antes quando perguntados sobre o significado das festas na CMRJ,

a maioria dos membros com que conversei  destacou a importância da culinária e da

família (AUGUSTO, 2015:75-76). Porém, as respostas mudavam um pouco de acordo

com  a  posição  de  cada  sócio:  a  que  geração  pertencia,  qual  sua  participação  na

administração  da  CMRJ,  seu  lugar  de  autoridade  entre  os  membros  da  comunidade

macaense nesta cidade. Entretanto, todos concordavam que as festas permitiriam que os

laços entre eles se reforçassem, que vivenciassem aspectos da cultura macaense ainda

presentes em suas memórias, estejam ou não preservados na Macau contemporânea.

Concordavam  ainda,  que  podiam  nessas  festas  conviver  e  viver  a  alegria  de  ser

macaense com brincadeiras, jogos e competições, e manter a culinária que os remete à

cultura  macaense,  à  língua  e  as  festas  que conheceram em Macau,  que  podem ter

correspondência  com  o  português  falado  no  Brasil  e  com  as  festas  do  calendário

brasileiro,  mas  não  deixam  em  nenhum  momento  de  serem  constitutivas  da  cultura

macaense. 

Não à toa, o antropólogo Marshall Sahlins (1997), em O “pessimismo sentimental”

e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um “objeto” em vias de extinção ,

afirma que a “cultura”, enquanto objeto da Antropologia, não corre o risco de desaparecer.

Segundo o autor, é por meio da “cultura” que é possível compreender o fenômeno único

que ela distingue e nomeia: a organização da experiência e da ação humana por meios

simbólicos, o que vemos nas festas da Casa de Macau do Rio de Janeiro. 

 No caso da experiência de ser macaense fora de Macau, Sahlins mostra o quanto

a identidade social pode ser algo verificado para além de um determinado território. Como

exemplo, Sahlins cita o seguinte trecho de  Beyond “Culture”: Space, Identity,  and the

Politics of Difference de Gupta e Ferguson, no seguinte trecho: 

"A  ironia  dos  tempos  que  correm  [...]  é  que,  conforme  os  lugares  e
localidades reais vão se tornando cada vez mais vagos e indeterminados,
as idéias de lugares cultural e etnicamente distintos se tornam talvez mais
conspícuas [...]. A 'terra natal', desse modo, permanece como um dos mais



poderosos  símbolos unificadores para pessoas móveis e deslocadas [...].
Precisamos abrir mão das idéias ingênuas da comunidade entendida como
uma entidade literal, mas continuar sensíveis à profunda 'bifocalidade' que
caracteriza  as  vidas  vividas  localmente  em  um  mundo  globalmente
interconectado" (GUPTA & FERGUSON apud SAHLINS, 1997:117).

Desse  modo,  pode-se,  segundo  Sahlins,  verificar  que  o  reconhecimento  da

existência  de  uma  sociedade  transcultural  custou  algum  esforço  à  imaginação

antropológica. Segundo ele, é precisamente enquanto “lugar de origem” que a terra natal

permanece como foco de um amplo espectro de relações culturais. Fonte de valores e

identidades  herdadas,  a  comunidade  natal  transcende  outras  fronteiras  culturais,

conformando as ações e atitudes da parcela de seu povo que vive em contextos urbanos

e/ou estrangeiros. 

 Para a antropóloga Giralda Seyferth (2010), citando J. R. Gillis, a memória seria

um elemento muito definidor na construção de uma identidade qualquer, pois,

De acordo com Gillis, memórias e identidades não são coisas fixas, mas
representações e construções da realidade,  fenômenos subjetivos mais
que objetivos.  Lembra que a noção de identidade depende da ideia de
memória e vice-versa; baseia-se num sentido de semelhança no tempo e
no espaço que é sustentado pela lembrança. (SEYFERTH, 2010:104 grifo
meu)

Porém, “a memória é fragmentada. O sentido de identidade depende em grande

parte da organização desses pedaços, fragmentados de fatos e episódios separados. ”

(VELHO,  1994:102).  A  experiência  de  imigrar  da  terra  natal é  sem  dúvida  uma

experiência  extremamente  relevante  na  vida  de  qualquer  indivíduo,  no  caso  dos

fenômenos  migratórios  promovidos  por  eventos  como  as  diásporas,  os  indivíduos

imigrantes  possuem  elementos  comuns  que  acreditamos  que  contribuam  para  a

organização e produção de uma história “coletiva”, porém acreditamos que fatores mais

específicos podem ter definido a construção dos fortes laços que unem os membros

dessa pequena comunidade. 

Assim, além das relações familiares e interfamiliares, é possível identificarmos,

entre os membros das diferentes famílias a existência de grupos de amizade, já que

muitos deles são provenientes da época em que eram alunos de escolas em Macau, o

Liceu e o Colégio Dom Bosco, conforme me relataram e depuseram a Doré, Almeira e

Moura (2001).  Acredito que este possa ser um fator importante de relacionamento que

contribuiu para a afirmação de uma identidade macaense, pois como dizem Cabral e

Lourenço na seguinte passagem: 

As sociedades urbanas modernas são caracteristicamente compostas por
pessoas que  têm diferentes  origens,  diferentes  hereditariedades,  línguas
diversas,  diferentes  religiões,  etc.  A identidade  étnica  responde  a  esta
diversidade.  O  que  a  define  não  é  depender  de  formas  de  associação



baseadas  em  interesses  estritamente  econômicos.  Pelo  contrário,  a
identidade étnica depende da inserção da pessoa num processo histórico
complexo  e  é  normalmente  adquirida  como  parte  das  solidariedades
primárias. O caso macaense mostra que a socialização através da escola
pode ainda ser um fator central nas opções identitárias étnicas da pessoa.
Assim, somos levados a expandir a noção de solidariedade primárias para
integrar as identificações que resultam da inserção em grupos de amizade
associados à juventude (peergroups). (CABRAL & LOURENÇO, 1993: 44-
45)

Desse modo, acredito que o sentimento de pertencimento que envolve os membros

da  CMRJ  tenha  a  ver  com  o  fato  de  que  alguns  destes  sócios  que  fundaram  tal

associação  foram  colegas  de  infância  em  Macau,  desfrutaram  da  experiência  de

estudarem na  mesma  escola  ou  brincarem nos  mesmos  espaços.  Este  elemento  de

socialização  secundária,  pode  ter  sido  significativo  na  manutenção  dos  laços  destes

membros entre si, pois,

a socialização secundária é a interiorização de ‘submundos’ institucionais
ou  baseados  em  instituições  (...)  Os  ‘submundos’  interiorizados  na
socialização secundária são geralmente realidades parciais, em contraste
com o ‘mundo básico’ adquirido na socialização primária. Contudo, eles
também  são  realidades  mais  ou  menos  coerentes,  caracterizadas  por
componentes  normativos  e  afetivos,  assim  como  cognoscitivos.  ”
(BERGER & LUCKMANN, 1985:184-185)

Ainda, segundo Pina Cabral e Nelson Lourenço (1993), esta é uma das formas

mais comuns de identificar o pertencimento da comunidade macaense, para a qual eles

têm até mesmo uma expressão, nós´malta. Esta expressão faz referência a associações

de rapazes formadas por amigos dos tempos de colégio. 

 Atualmente, sem esquecer que rememorar é um exercício seletivo (tanto quanto o

esquecimento) (SEYFERTH, 2010:104), os organizadores da CMRJ estão empenhados

em  tornarem  as  festas  mais  atrativas  também  para  os  jovens  e  os  membros  que

frequentam pouco a casa. Quando falam sobre as inovações das quais pretendem lançar

mão, essas não parecem apresentar  para eles nenhuma contradição com relação ao

objetivo tradicional da Casa: viver Macau. Assim, eles podem se referir à comida típica de

Macau como sendo um dos principais traços da identidade, e comer um prato que não

seja originário de Macau, pois a representação da comida enquanto identidade é mais

importante do que a comida em si. 

Acredito que a mudança também possa ser interpretada como um esforço pela

permanência. Jack Goody (2012) ao acompanhar as recitações do Bagre dos LoDaaga do

norte de Gana, notou que ao longo de vinte anos as recitações nunca eram as mesmas,

apesar dos recitadores afirmarem se tratar da mesma versão, a única versão. Apesar de

Goody  tratar  aqui  de  um  caso  especifico  de  uma  comunidade  oral,  sem  escrita,  é

possível,  que  os  membros  da  CMRJ possuam várias  versões  em  torno  daquilo  que



entendem por cultura e identidade macaense, “porque cada um deles internaliza, de uma

maneira  mais  ou  menos  exata  sua  própria  versão”  (GOODY,  2012:  65),  assim,  a

identidade  enquanto  elemento-chave  da  realidade  subjetiva  é  formada  também  por

processos  sociais,  que  “uma  vez  cristalizada,  é  mantida,  modificada,  ou  mesmo

remodelada pelas relações sociais.” (BERGER & LUCKMANN, 199: 228). 

Ainda, o desenvolvimento econômico de Macau, mas principalmente sua devolução

em  1999  à  China,  tornaram  Macau,  obrigatoriamente,  um  objeto  de  reflexão  para  a

comunidade. Assim, como já disse antes (AUGUSTO, 2015: 85), muitos macaenses já se

ressentem porque a Macau de hoje, repleta de cassinos e modernos prédios, não se

assemelha mais à Macau que conheceram. Então, qual Macau é revivido na CMRJ? Ora,

uma Macau imaginada, e não imaginária ou fruto da imaginação, mas aquela Macau da

memória,  e que, por ser da memória, cada um pode conceber a sua, possuindo uma

narrativa sobre o lugar de onde vieram e se relacionando de modo muito particular com

Macau de hoje, em viagens bastantes esporádicas. 

Como me disse uma macaense no depoimento que me deu, os macaenses se

reúnem  “basicamente  pra  vir  pra  cá,  comer  aquela  lembrança,  que  isso  remete  à

lembrança daquilo que foi Macau um dia, que não é agora, mas o Macau do passado, o

Macau que eles viviam na casa dos pais, dos avós, dos amigos, a Macau que está na

cabeça dessas pessoas que vieram para cá nos anos 60, 70, nos anos 50. ” A questão

que  se  coloca  é  o  quanto  a  memória  (re)constrói  realidades  conhecidas,  mesmo

coletivamente,  permitindo  a  vivência  de  uma  terceira  experiência,  nem  real  nem

imaginária, mas eminentemente simbólica. 

Conclusão

Apresentei  nesta  exposição  algumas  reflexões  em  torno  da  construção  da

identidade da comunidade macaense no Rio de Janeiro, a partir de minha observação

participante nas festas da CMRJ. 

Busquei pensar as  festas como um pano de fundo para algo maior, procurando

compreender os laços que unem os membros da CMRJ entre si, enfatizando o caráter

subjetivo da construção da realidade e da memória, para pensarmos sobre os possíveis

processos significativos de experiências e interpretações comuns da realidade vivenciada

por esses indivíduos e, que, acredito, tenham resultado na formação e manutenção, até o

momento, da CMRJ.

Assim, tenho buscado aprofundar minha pesquisa10 no sentido de compreender de

10  No âmbito  do mestrado no programa de pós-graduação em Antropologia  da Universidade Federal
Fluminense – PPGA-UFF. 



que  maneira  elementos  considerados  centrais  para  a  constituição  de  uma  chamada

identidade macaense, como família, culinária e a própria manutenção da CMRJ, operam

na constituição desta identidade,  e ainda, de que forma tais aspectos dialogam com

temas clássicos da antropologia, como cultura,  identidade, parentesco e memória, a fim

de, a partir desses temas, buscar obter uma melhor compreensão dos fatos empíricos

observados envolvendo as festas da CMRJ e sua comunidade. 

Se  os  movimentos  diaspóricos,  possivelmente  motivados  pelos  efeitos  da

Revolução Chinesa (1949) ou da Revolução Portuguesa (1974), ou ainda mesmo de suas

causas, trouxeram os macaenses que iniciaram as atividades da CMRJ, é interessante

observar  que  esses  macaenses  logo  conquistaram  sua  inserção  local,  afirmando-se,

porém,  como portugueses11.  Nas próximas  fases  de  minha  pesquisa,  será  importante

refletir sobre as dimensões daquilo que é reafirmado ou esquecido, tendo como ponto de

partida as reflexões de Maurice Halbwachs sobre a importância da memória coletiva, e as

de Michael Pollak sobre as memórias subterrâneas. 
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ANEXO

Eu vivia nas minhas expedições uma experiência totalmente nova.
Era um tema que me encantava, sobre o qual era preciso guardar
os  vestígios.  A  foto  impôs-se  então  como  uma  evidencia.  De
maneira  geral,  no  plano  etnográfico,  a  fotografia  constitui  uma
reserva  de  documentos,  permite  conservar  coisas  que  não  se
poderá mais rever.                          

Claude Lévi-Strauss 
(Apud Achutti, 2004:105)

Fotografias da Casa de Macau do Rio de Janeiro e de suas festas

Inspirada pela leitura do livro  Fotoetnografia da Biblioteca Jardim  do antropólogo

Luiz  Eduardo  Robinson  Achutti,  considerei  desde  o  início  dessa  pesquisa  importante

realizar registros fotográficos das festas que acompanharia, não apenas com o intuito de

produzir documentos sobre as mesmas, mas também porque elas poderiam nos ajudar a

compreender  melhor  aquela  realidade  investigada,  uma  vez  que,  segundo  Achutti,

“fotografar é dar a ver, fotografar é também, a priori, uma forma de pensar e olhar o real.

Nesse sentido, todos aqueles que abordam a realidade, artistas, fotógrafos, escritores,

cientistas, poetas e, certamente os etnógrafos, encontram-se na mesma situação: ver e

pensar a realidade. ” (ACHUTTI, 2004:99) 

Seguem portanto, a partir deste ponto, algumas fotografias realizadas na Casa de

Macau do Rio de Janeiro e, especialmente, em suas festas.

AS FESTA DA CASA DE MACAU DO RIO DE JANEIRO – CMRJ (2014)
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