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RESUMO: Este texto aborda algumas questões que sempre estão presentes quando se

faz referência a grupos de imigrantes: os processos de deslocamento e as trajetórias por

eles  realizadas  em  diferentes  contextos,  assim  como  os  processos  de

construção/reconstrução de identidades que os acompanham. No caso dos portugueses e

luso-africanos  que  vieram da  África  para  o  Brasil,  cruzam-se  em suas  trajetórias  as

vivências e referências a três continentes distintos, o que as memórias evidenciam. As

identidades  estão  em  reconstrução,  envolvendo  processos  de  negociação  e

transformação em função dos “outros”, que também são múltiplos. As identidades são

uma espécie de “lugar virtual”.
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portugueses e luso-africanos.
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INTRODUÇÃO

Este texto aborda algumas questões que sempre estão presentes quando se faz

referência a grupos de imigrantes: os processos de deslocamento e as trajetórias por eles

realizadas em diferentes contextos, assim como os processos de construção/reconstrução

de identidades que os acompanham.

O  que  parece  haver  de  comum,  em  todos  os  deslocamentos,  de  qualquer

natureza e de diferenciados grupos, é que os imigrantes carregam durante suas vidas as

marcas dos contextos nos quais viveram, por pouco ou por muito tempo.

A discussão dessas questões têm interessado já há muitos anos principalmente

antropólogos, sociólogos e psicólogos, preocupados em grande parte com os problemas

de assimilação/integração de imigrantes na nova sociedade,  assim como também por

administradores com as políticas de Estado a serem adotadas e os nacionalismos que os

deslocamentos  entre  nações  evidenciam  (BASSANEZI,  1996).  No  Brasil,  país

historicamente receptor, os conflitos identitários que os processos imigratórios e as novas

vivências colocam aos imigrantes têm sido objeto de preocupação de estudiosos pelo

menos  desde  o  início  do  século  XX;  da  mesma forma também das  autoridades  que

sempre parecem ver nos que chegam ameaças ao  status quo e aos demais grupos já

existentes  na  sociedade  de  adoção.  Os  nacionalismos  e  as  políticas  de  estado

envolveram muitas vezes um “olhar” sobre os grupos de imigrantes que os estigmatizou

como aqueles que iriam perturbar a “ordem” existente, mesmo quando as situações de

crise exigiam a presença de mão-de-obra estrangeira.

Nesse texto, faremos referência aos imigrantes que, por suas origens, sempre

foram  os  menos  “visualizados”,  pela  política  e  até  pela  sociedade  brasileira:  os

portugueses e seus descendentes; de modo especial, focalizaremos os imigrantes mais

recentes, provenientes de países africanos (Angola e Moçambique) que vieram para São

Paulo durante as décadas de 1970 e 1980.

Nesse período ocorreram fluxos migratórios de portugueses e luso-africanos das

antigas  colônias  portuguesas  da  África  em  direção  a  São  Paulo,  motivados  pelas

pressões políticas das difíceis e complexas realidades africana e portuguesa, além das

econômicas, que os diferenciaram das levas migratórias anteriores. No caso específico

desses  imigrantes,  cruzaram-se  em  suas  histórias  as  vivências  sócio-culturais  de

contextos muito distintos: 1) dado seu pertencimento à famílias de origem portuguesa, o

contexto  português  colonizador  como  referência;  2)  o  contexto  de  vivência  africano,

muitos tendo aí nascido e 3) o contexto paulista/brasileiro de adoção.



Concordamos com os estudiosos que chamam a atenção, de um lado, para a

complexidade da situação colonial (que envolveu Portugal e suas colônias na África), de

onde vieram os imigrantes  focalizados;  de  outro  lado,  para  a ainda restrita  produção

acadêmica  sobre  as  implicações  dos  movimentos  políticos  em  Portugal  e  nas  suas

colônias na África para os que aí residiam, no tocante às dimensões familiares, culturais,

educacionais, religiosas, além dos sentimentos e conflitos que os acompanharam. Quanto

aos chamados “colonos brancos”  da África (portugueses e descendentes)  que vieram

para o Brasil, a literatura é quase inexistente (GRAÇA, 2005; FERRNANDO, 2005; TALI,

2001; PIMENTA, 2005; MAXWELL, 2006; SERRANO, 2008).

Embora não seja conhecido o número de colonos portugueses que vieram para

o Brasil nos quinze anos após a independência das províncias portuguesas, sabe-se que

desembarcaram aos milhares em solo brasileiro (OITENTA ANOS, 1992; RIBEIRO, 1996).

Assim, procuramos explorar as complexas teias envolvidas em sua vinda, sua inserção na

sociedade paulista e as relações estabelecidas com a já antiga e sedimentada “colônia”

portuguesa existente em São Paulo; tentamos visualizar como se configurou o processo

migratório, as vivências das famílias e a reconstrução de identidades nesse novo contexto

de adoção.

SITUAÇÃO COLONIAL, DESLOCAMENTOS E IDENTIDADES

Renato  Ortiz  (2000),  ao  discutir  o  conceito  de  identidade  em suas  múltiplas

formas nas Ciências Sociais, propõe o que foi sugerido por Lévi-Strauss:

(...)  a  identidade  é  uma  espécie  de  lugar  virtual,  o  qual  nos  é

indispensável para nos referirmos e explicarmos um certo número de

coisas, mas que não possui, na verdade, uma evidência real. (...) No

entanto, em qualquer caso a identidade é fruto de uma construção

simbólica que os tem como marcos referenciais. A rigor, faz pouco

sentido buscar a existência de “uma” identidade; seria mais correto

pensá-la  na  sua  interação  com  outras  identidades,  construídas

segundo outros pontos de vista (…) Por outro lado, ao dizer que ela

é uma construção simbólica, estou afirmando que ela é um produto

da história dos homens. Isso me permite indagar sobre os artífices

dessa construção,  os  diferentes  grupos sociais  que a portam,  os

interesses que ocultam, as relações sociais que prescrevem. Posso



então  operar  com  um  quadro  no  qual  coexiste  um  conjunto  de

identidade em concorrência e conflito (ORTIZ, 2000, p. 78-79). 

As  observações  do  autor  são  fundamentais  para  se  pensar  as  situações

vivenciadas por esses imigrantes que vieram das antigas colônias portuguesas, ao longo

de suas trajetórias: todos eles vinculavam-se, de maneiras diversas, à Portugal, nação

colonizadora  das  regiões  africanas  das  quais  faziam  parte,  como  residentes.

Considerando, como Ortiz, que a nação define um espaço geográfico no interior do qual

se realizam as aspirações políticas e os projetos pessoais e que o Estado-nação não é

apenas uma entidade político-administrativa, ele é uma instância de produção de sentido,

concordamos com sua afirmação de que “a identidade galvaniza as inquietações que se

exprimem  em  sua  territorialidade”  (ORTIZ,  2000,  p.  86).  Como,  na  África,  a

descolonização se faz em nome da autonomia dos povos e a nação traduz o desejo de

independência, é possível pensar nas múltiplas formas assumidas pelas identidades dos

colonos brancos que aí viviam; de um lado, tinham como referência a nação portuguesa,

que de várias formas tentava construir uma identidade nacional em seu império colonial;

de outro,  os projetos de nações e a busca de novas identidades nesse processo de

independência e criação de novas nações desejadas.

As relações de dominação e de submissão existentes entre a sociedade colonial

e  a  sociedade  colonizada  caracterizam  a  situação  colonial.  Balandier  (1951;  1993)

também  chama  a  atenção  para  a  importância  dos  fatos  políticos  e  dos  métodos

administrativos na compreensão da situação colonial, antes e depois das independências

das colônias; para ele, a administração de um país colonial supõe outras formas de ação,

outros empreendimentos, pois se trata de controlar o país, de “tê-lo”, e segundo ele, o

sistema administrativo se insere no próprio coração das sociedades colonizadas. O fluxo

forçado de portugueses e luso-africanos brancos para o Brasil no período considerado

está associado a momentos agudos de crise vivenciados pela sociedade colonial. Após a

independência das províncias ultramarinas, terminaram por predominar as propostas de

país dos militantes pela independência das colônias, ou seja, as propostas de separação

total, sem a formação de alguma comunidade de países lusófonos constitucionalmente

positivada (CORREIA, 1991; TALI,  2001; CHABAL, 2002; GRAÇA, 2005; FERNANDO,

2005). 

É possível afirmar que, seja em Portugal, seja nas ex-colônias africanas, todas

estas propostas políticas e movimentos revolucionários afetaram os diferentes grupos de

população, marcando profundamente os que imigraram nesse período conturbado pré e



pós-independências.  Como bem afirmou  Sayad  (2000)  não  se  vive  no  seio  de  outra

sociedade sem que algo permaneça dessa presença. As marcas dos contextos de origem,

vivências, conflitos e ideias são “carregados” pelos que se deslocam. Suas memórias

remetem  a  eles,  e,  através  delas,  torna-se  possível  compreender,  de  um  lado  as

complexas relações que envolveram esses países e o Brasil e de outro, as trajetórias

familiares e os novos deslocamentos dos que imigraram na década de 1970 para São

Paulo.

O que é importante ressaltar é que os imigrantes remetem à situação colonial

não estando mais lá,  isto é,  falam de um contexto do qual  se deslocaram. Se a não

presença na sociedade colonizada, ou na colonial, coloca um afastamento espacial, há,

por outro lado, a possibilidade de se obter, por meio de relatos orais, as representações

dos envolvidos sobre as mesmas, de forma mais distanciada e até menos comprometida

politicamente,  dada  pelo  afastamento.  A  análise  das  memórias  dos  imigrantes

entrevistados,  provenientes  de  Angola  e  Moçambique  revelaram  em  grande  parte  a

complexidade da situação colonial, os pertencimentos a vários grupos, as alianças com as

“minorias” dominantes e com os dominados, agora sob um “olhar” de quem já está em

outro contexto, isto é, no Brasil.

As memórias de homens e mulheres que se deslocaram nos anos de 1970 e

1980 da África (tendo ou não lá nascido), obtidas sob a forma de relatos orais, remetem a

lugares, pessoas e acontecimentos e permitem a apreensão das identidades dos sujeitos.

As narrativas permitem verificar como os continentes se cruzam na construção destas

memórias, construídas individual ou socialmente. Seja vindos diretamente das “colônias”

africanas para o Brasil, seja de Portugal para a África e para o Brasil, ou da África para

Portugal e para o Brasil, os entrevistados fazem referências a estes lugares tão distantes,

mas tão próximos quando pensam em suas vivências. O sentimento de identidade está aí

presente. Como bem observou Michael Pollak:

Podemos  portanto  dizer  que  a  memória  é  um  elemento  constituinte  do

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também

um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (...) A construção da identidade é um

fenômeno  que  se  produz  em  referência  aos  outros,  em  referência  aos  critérios  de

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação

direta  com  outros.  Vale  dizer  que  memória  e  identidade  podem  perfeitamente  ser

negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de

uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992, p. 200-215).



Optamos por  trabalhar  nesta  pesquisa  com a perspectiva  da diversidade  de

sujeitos para a apreensão de aspectos da vivência e cotidiano destes imigrantes em São

Paulo.  Foram  realizadas  histórias  de  vida  com  doze  imigrantes  portugueses  e

descendentes oriundos de Angola nos anos de 197, e de Moçambique com oito. 

O  processo  de  pesquisa  nos  levou,  assim,  a  considerar  as  trajetórias  e  identidades

múltiplas  que  foram  sendo  construídas/reconstruídas  pelos  portugueses  e  seus

descendentes em seus deslocamentos de Portugal para a África e da África para o Brasil.

Relembramos  aqui  que  os  relatos  orais  foram  obtidos  cerca  de  30  anos  após  os

deslocamentos,  ganhando  assim  novas  significações  quando  os  consideramos.

Pensamos  ser  diferente  quando  o  imigrante  afirma,  logo  após  o  processo  de

deslocamento,  “sou português”,  “sou africano”,  e quando esta identidade é reafirmada

logo no início das narrativas, muitos anos depois, em outro contexto. 

As  trajetórias  dos  imigrantes  entrevistados  foram  muito  variadas,  tendo  em

comum apenas o fato de que todos saíram do continente africano no mesmo momento: o

da eclosão dos movimentos de independência, nos anos de 1975 e 1976. Alguns deles

pertenciam a famílias que vieram de Portugal para Angola ou Moçambique já há muitos

anos, portanto eram “portugueses” nascidos nas colônias; outros, foram quando crianças

de Portugal para a África e, outros ainda, foram quando já eram jovens ou adultos. Suas

memórias remetem a esses diferentes contextos e às diferentes formas como vivenciaram

a realidade africana, alguns com grandes dificuldades, outros já dispondo de recursos

econômicos que lhes permitiam ter boas condições de vida. O que foi possível perceber é

que, o deslocamento para a África era visualizado pelas famílias da maioria deles como

uma  possibilidade  real  de  ascensão  social  (nesse  caso  excluindo-se  os  que  se

deslocaram de Portugal apenas para cumprir o serviço militar, que era obrigatório para

aqueles que não conseguiam aprovação em seu processo de escolarização regular, nem

obtinham  dispensa  do  mesmo).  Na  África,  segundo  narram,  a  convivência  entre

portugueses/descendentes e negros africanos era reduzida, geralmente estabelecida nas

relações de trabalho (negros sendo empregados)--os portugueses que chegaram muito

pobres conviveram com negros em escolas assistenciais ou públicas. 

Nas memórias dos imigrantes ressaltam também, sobre os aspectos educacional

e cultural,  o  que Balandier  (1951;  1993),  Paulo (1996),  Noré e Adão (2003)  e outros

estudiosos  chamaram  a  atenção:  as  tentativas  de  imposição  do  modelo  colonizador

português nas diferentes escolas e as resistências várias, principalmente entre os mais

envolvidos nas campanhas pelas independências; as discriminações e preconceitos na

prática pedagógica; os distanciamentos entre portugueses e negros.



As memórias remetem a consciências políticas diversas, com participação de alguns em

grupos vinculados aos interesses do governo português, assim como outros nas lutas de

libertação  das  colônias  africanas.  Do  ponto  de  vista  das  circunstâncias  políticas  do

período, pudemos ir delineando um “mapa político” da situação colonial, com os vários

grupos  existentes,  as  alianças  por  eles  estabelecidas,  assim  como  a  indicação  de

algumas propostas para as sociedades em constituição. Por meio dos relatos orais dos

imigrantes,  apreendemos críticas contundentes tanto aos chefes políticos de Portugal,

como  às  lideranças  dos  movimentos  revolucionários;  especialmente,  “fomos  nos

aproximando”  das  lideranças  envolvidas  nos  processos  revolucionários.  Verificamos a

existência de projetos de país, vinculados aos diferentes atores políticos envolvidos no

processo colonial, nas décadas de 1960 e 1970.

De modo geral todos eles falam do seu tempo em Angola e em Moçambique

como um período em que a família conseguiu realizar-se economicamente, em que as

atividades sociais e de lazer eram variadas e frequentes. As guerras de independência

romperam esse cotidiano, em que a maioria dos que imigraram usufruía os direitos e

vantagens estabelecidos pelo governo português para seus colonos da África. Com as

guerras,  os  colonos  de  origem  portuguesa,  tanto  os  que  se  consideravam  mais

conservadores  como  os  que  se  colocavam  do  lado  dos  revolucionários,  tiveram seu

cotidiano  e  suas  trajetórias  drasticamente  alterados:  foram  obrigados  a  deixar  os

territórios que até então consideravam “sua terra”; sentiram-se abandonados pela nação

portuguesa, a qual até então julgavam pertencer; não se sentiam bem recebidos como

pertencentes às novas nações que se constituíam, mesmo quando haviam lutado pelas

suas independências; e mudaram-se para o Brasil, contexto que não fazia parte de seus

projetos de vida anteriores.

Alguns relatos dos entrevistados permitem compreender esse rompimento das

trajetórias que, de um modo ou de outro, os levaram a confrontar suas vivências culturais

com os de outros contextos e outros povos, reforçando algumas identidades já existentes,

levando a reconstruções e elaboração de novas. 

A existência  de  uma  nação  “colonizadora”/imperialista,  de  um  lado,  e,  de  outro,  os

projetos de nações independentes nas regiões africanas, marcaram profundamente as

trajetórias, as representações e os sentidos atribuídos pelos indivíduos a cada uma das

nações,  das  territorialidades,  e,  assim,  suas  identidades  nacionais;  por  trás  das

identidades  manifestas--“sou  português”,  “sou-  africano”,  sou  “luso-africano”,  “sou

angolano”,  “sou moçambicano” etc.  estão presentes as histórias das nações e as dos

sujeitos envolvidos.



Como se pode constatar nesses processos mais recentes de deslocamento para

o Brasil, Portugal geralmente aparece como nação de referência (primeira opção para os

portugueses e luso-africanos), mas com a qual entram em conflito, em decorrência de

divergências políticas,  disputas no mercado de trabalho,  rejeição pelos residentes em

Portugal  etc.  surgindo  o  Brasil  como  opção  viável  pelas  possibilidades  existentes  no

momento  (redes  de  apoio  aos  imigrantes  em  São  Paulo).  Também  observamos  a

referência nos relatos às freqüentes separações no processo imigratório, e a constituição

de famílias com “convivências” diferentes em Portugal, na África, no Brasil. 

As  memórias  exprimem  suas  formas  de  sentir  os  acontecimentos  e  suas

identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que podemos afirmar é que os imigrantes que vieram para o Brasil  nesse

período  são  fruto  dessa  “nova”  sociedade;  mesmo  quando  se  assumem  como

portugueses, eles o fazem como parte desse Portugal que eram, para eles, as colônias;

afinal, Portugal tentava projetar-se como uma “nação imperial”, os que para lá foram como

colonizadores acreditavam-se parte dessa nação portuguesa, mas fora de Portugal.

De modo geral, poucos entrevistados fazem referência à incorporação da “brasilidade” em

seus  relatos,  assumem-se  como  “africanos”,  “angolanos”,  moçambicanos”,  “luso-

africanos” ou “portugueses”--são exceções os “luso-afro-brasileiros” (nenhum se assumiu

como “brasileiro”). 

É  interessante  observar  que  os  que  se  assumem  como  africanos  parecem

remeter  aos  territórios  africanos  em  que  a  maioria  branca  era  a  “dominante”,  não

discutindo abertamente a presença da maioria negra no poder, apenas questionando as

guerras e a miséria pós-independência. Para além das questões econômicas e políticas,

da perda de bens, dos deslocamentos forçados, há uma questão étnico-cultural marcada

por preconceitos que parece permanecer em aberto, ou ainda, pode ter se acentuado com

os  processos  de  independência,  em  que  os  portugueses  “brancos”,  aliados  ou  não,

tiveram que deixar  seus contextos de origem. Há entre  os que vieram para o Brasil,

preconceitos, mágoas, tristezas, decepções cruzando os mares, em direção à África e à

Portugal. Essas são questões a serem pesquisadas em profundidade.

A partir das entrevistas realizadas durante o processo de pesquisa, as gravadas

e as não gravadas, podemos afirmar que é impossível tratar os processos imigratórios de

forma homogeneizadora  sem considerar  as  especificidades dadas pelos  contextos  de



adoção, que, como vimos, podem ser mais de um.

As vivências em território africano, as aspirações pela contrução aí de nações

independentes  e a  decepção pela  má acolhida  em Portugal  podem ter  reforçado em

muitos  imigrantes  a  identidade  africana  em  oposição  à  portuguesa.  O  que  interessa

observar ,  entretanto, é que a boa acolhida e a vivência por cerca de trinta anos em

território paulista não parece ter implicado na incorporação da identidade brasileira. Os

sujeitos  continuam  se  referindo  aos  territórios  anteriores,  à  nação  portuguesa  ou  às

nações  africanas,  por  eles  projetadas.  Como afirma Ortiz  (2000),  as  identidades  são

construções simbólicas que se fazem em relação a um referente; nesse caso, à nação.

A permanência  em território  brasileiro/paulista  parece ter  sido vivenciada por

muitos como provisória, pois o sonho ainda é poder voltar para as terras africanas, sonho

que parece manter viva a identidade africana, angolana, moçambicana. Ao mesmo tempo,

a pesquisa, embora exploratória, permitiu captar um outro movimento em curso entre as

famílias dos que vieram da África: alguns dos seus membros estão se deslocando nos

anos recentes para Portugal, que nesse momento se lhes apresenta como mais receptivo,

social e economicamente.

Não podemos supor o que estes novos deslocamentos poderiam representar no

processo de re-construção de identidades: o retorno não seria mais para as ex-colônias

nas mesmas condições em que as vivenciaram; também Portugal não é o mesmo.Mais

uma vez, reiteramos que as identidades são produto da história dos homens (2000).

No caso dos que vieram da África para o Brasil, cruzam-se em suas trajetórias

as vivências e referências a três continentes distintos, o que as memórias evidenciam. As

identidades estão em reconstrução, e, como diria Pollak em processo de negociação e

transformação em função dos “outros”, que também são múltiplos. Retomando Ortiz (e

Lévi-Strauss) as identidades são uma espécie de “lugar virtual”.
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