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RESUMO: A imigração portuguesa no Brasil é peculiar por ter sido o país 

descoberto e colonizado por Portugal até a independência em 1822. A imigração foi 

incentivada quando se aproximava o fim da escravidão e o cultivo do café precisava 

de mão de obra. A imigração se fez em ciclos mais e menos numerosos, 

dependendo das conjunturas dos dois países. Imigrantes que chegaram entre 1950 

e 1963 foram objeto da pesquisa que utilizou os conceitos de migração, integração e 

identidade e a metodologia da história oral. A história oral é uma metodologia 

qualitativa de pesquisa para o estudo do tempo presente, que recorre a entrevistas. 

As narrativas são transcritas e analisadas. A migração foi abordada através das 

fases do percurso migratório que orientaram as entrevistas e a análise. A integração 

é um processo que tem em um dos extremos a integração total no país de 

acolhimento e, no outro, a manutenção do sentimento de pertença ao país de 

origem. A identidade coletiva tem como principais traços a coragem, o espírito 

aventureiro e também a saudade; a imagem das caravelas dos descobrimentos é 

marca da origem. A identidade pessoal marca-se pela ambiguidade de ser português 

no Brasil. 
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 Trato da imigração portuguesa em São Paulo, Brasil. O país, situado na América 

do Sul, tem uma área de 8.500.000 k2 e uma população projetada em 2015 de 

204.992.315 habitantes. 

São Paulo é o Estado mais populoso do país e sua capital, a cidade de São 

Paulo, possui 11.967.825 habitantes. (IBGE, 2015) 

 

O contexto 

O Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal. Foi Colônia e depois Reino 

Unido até a Independência em 1822, proclamada pelo príncipe português D. Pedro, 

que inaugurou o Império. Foi sucedido por seu filho, D. Pedro II, que governou até a 

Proclamação da República em 1889. 

Após a Independência, os portugueses que chegavam eram considerados 

estrangeiros. Eram imigrantes. Vinham para um país onde a língua era o português, 

fator que facilitava a integração, procurando novas condições de vida. No século 

XIX, o café cultivado no sudeste se firmou como a maior riqueza do país, 

substituindo ciclo do ouro de curta duração e o ciclo do açúcar do nordeste. 

O café contava até então com a mão de obra escrava constituída por negros 

africanos. Aproximando-se o fim da escravidão através de leis sucessivas, o Estado 

de São Paulo incentivou a imigração de estrangeiros que vinham como parceiros 

inicialmente e depois como colonos. Além de portugueses, vieram italianos em 

grande número, espanhóis, alemães e outros grupos em menor quantidade. Em 

1884, o governo paulista fundou a Hospedaria dos Imigrantes para receber os que 

chegavam e encaminhá-los às fazendas. 

A Primeira Constituição Republicana (1891) ofereceu a todos os estrangeiros 

presentes no país nessa data, a cidadania brasileira, desde que não se 

manifestassem em contrário. Os imigrantes continuaram a chegar como imigrantes. 

Muitos eram os portugueses. 

A imigração portuguesa no Brasil se fez em ciclos mais e menos numerosos, 

dependendo das condições no país de origem e no país de destino. 

A grande imigração iniciada em 1890 contabilizou 3.438.725 entradas até 1930, 

sendo 1.028.969 (29,92%) portugueses. Depois dessa grande imigração, houve um 

importante recesso devido a inúmeras causas, como, externamente, a crise mundial 

de 1929 que afetou as exportações do café, maior produto brasileiro. 
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 A revolução de 1930 no Brasil trouxe o gaúcho Getúlio Vargas ao poder. Houve 

uma grande mudança na política migratória, com restrição à entrada de estrangeiros 

em favor da migração de trabalhadores do norte e nordeste do país para o sul e 

sudeste.  A restrição aos portugueses foi abrandada em 1939. No período 1930-

1950 entraram no país apenas 384.243 imigrantes, sendo 129.407 (33,68%) 

portugueses (Levy, 1974). 

Nos anos 1950 houve novo fluxo numeroso. Os processos de industrialização e 

urbanização do pós-guerra requeriam mão de obra. Havia oferta de trabalho para 

pessoas não qualificadas. A imigração foi novamente atraída. O norte e nordeste de 

Portugal viviam um empobrecimento, o que ocorria também com as ilhas, Açores e 

Madeira. Muitos foram os portugueses que aproveitaram a oportunidade, desejosos 

de construir nova vida. Vinham atraídos pela ideia de ganhar dinheiro e voltar 

enriquecidos a sua terra natal. Nesse período, 1950-1963, entraram no país 299.801 

portugueses, sendo que a maior parcela se estabeleceu em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal. Era uma imigração econômica, de famílias. 

Depois dessa data, condições do Brasil pós Golpe de 1964 e melhores 

oportunidades em outros países, mudaram o destino dos emigrantes portugueses 

que se dirigiram à França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. 

A partir de então, a imigração portuguesa para a cidade de São Paulo e para o 

Brasil foi pouco numerosa, sem esquecer os jovens que deixavam o país para “fugir 

à tropa”, pois a incorporação no exército durava quatro anos e eram, em geral, 

mandados para lutar na África onde se desenrolavam as guerras coloniais.  

Nos anos 1970 houve uma imigração política. Eram anti-salazaristas que 

deixavam Portugal e, com a Revolução dos Cravos em 1974, eram salazaristas que 

tiveram de sair do país, sendo estes, pessoas com qualificação profissional, como 

advogados, engenheiros etc. 

Com as Guerras Coloniais, inúmeros portugueses tiveram de deixar colônias da 

África portuguesa onde moravam. Muitos vieram para o Brasil e anos depois, vários 

deles foram para Portugal. 

Nos anos 1980 poucos foram os portugueses que buscaram o Brasil. Nesses 

anos, a situação se inverteu. Brasil vivia momentos difíceis em sua economia; 

Portugal, por outro lado, ingressou em 1986 na Comunidade Econômica Europeia e 
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viveu uma época de florescimento econômico.  Houve uma inversão do processo 

migratório e foram brasileiros, em geral qualificados, que emigraram para Portugal. 

No Brasil, a partir de 1996, com o sucesso do Plano Real e a estabilidade 

econômica, empresas portuguesas se estabeleceram no Brasil. Foi a chamada 

“redescoberta do Brasil”, desta vez pelo capital privado. Vieram gestores para as 

empresas, com contrato de trabalho e prazo para retorno, não se configurando como 

imigrantes. 

Nova crise econômica assolou a Europa. Em Portugal, os anos de otimismo 

terminaram, cresceu o desemprego. O Brasil voltou a ser visto como opção. A partir 

de 2008 são pessoas qualificadas que buscam visto de trabalho para o Brasil, com o 

mesmo intuito dos imigrantes que os precederam: conseguir trabalho, ganhar 

dinheiro e construir um futuro melhor. 

 

  

 A pesquisa 

Refiro-me aqui a uma pesquisa que focalizou imigrantes do período 1950-1963. O 

objetivo era conhecer a experiência dos imigrantes ainda vivos por sua própria voz e 

apreender os processos de integração e identidade. A pesquisa realizou-se em duas 

partes complementares, a primeira focalizando as trajetórias e a segunda, as 

instituições e associações criadas pela comunidade portuguesa de São Paulo1. O 

objetivo orientou todas as fases da pesquisa, os conceitos e a metodologia adotada, 

a história oral. 

 

Conceitos 

Os conceitos utilizados são migração, integração e identidade, conceitos amplos. 

Apresento brevemente a forma como foram compreendidos e utilizados: 

Migração é o deslocamento de pessoas no espaço físico e no espaço cultural; é 

um fenômeno complexo estudado por várias ciências, sendo a sociologia a minha 

abordagem disciplinar. É um fato coletivo e uma experiência pessoal. É um processo 

que tem na emigração seu ato inicial e na sequência a imigração. Segundo mostra 

                                                           
1
 Primeira parte: “Imigrantes portugueses em São Paulo (1950-1963)”, pesquisa realizada por uma equipe do 

CERU coordenada por Alice Beatriz Lang.  Segunda parte: “Imigrantes portugueses em São Paulo: anos 2010”, 

pesquisa realizada no CERU por Alice Beatriz Lang e Maria Christina Souza Campos. 
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Sayad (1998) emigração e imigração são duas faces da mesma realidade. O 

emigrante torna-se imigrante ao adentrar a fronteira do país de recepção. 

Trata-se de um percurso que envolve várias fases, como apontou Rocha-Trindade 

(1995): a decisão de partir, os preparativos, a viagem, os primeiros tempos no país 

de destino, a decisão de permanecer ou retornar, a vida no país de destino ou a 

reinserção no país de origem, sendo que nesse caso fecha-se o percurso migratório. 

Em todas as fases do percurso migratório está presente o “eterno mito do 

retorno”, apontado por Paulo Filipe Monteiro (1994), marcando a vinculação dos 

imigrantes com Portugal. A manutenção do mito respondia a interesses de Portugal 

e de suas elites, porque os imigrantes vinculados por motivos sentimentais ao país, 

à aldeia e a seus familiares, para lá enviavam suas poupanças; estas remessas 

representavam uma parcela importante na balança de pagamentos de Portugal. 

 

Integração social é entendida aqui como um processo que tem em um dos 

extremos a manutenção do sentimento de pertença ao país de origem e, no outro, a 

total integração no país de acolhimento. É um processo contínuo, que passa por 

graus diversos. 

Identidade é também um processo contínuo. O imigrante carrega consigo a 

identidade forjada pelo processo de socialização. Em outro país, em novas 

condições, a identidade se reconstrói. Como afirma Boaventura de Souza Santos 

(1994), as identidades não são rígidas, nem imutáveis, mas identificações em curso. 

Há uma identidade individual ou pessoal e uma identidade coletiva. 

Michel Pollak fala do sentimento de identidade, definindo-o como “a imagem de si, 

para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida 

referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 

própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser 

percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros, em referência aos 

critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio 

da negociação direta com o outro” (Pollak, 1992,204). Esta concepção de Pollak 

sobre a identidade pessoal pode certamente ser estendida à identidade coletiva da 

comunidade portuguesa de São Paulo. A identidade pessoal se insere nos quadros 

da identidade coletiva. 
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Metodologia 

Informações quantitativas como dados estatísticos e outros mostram a imigração 

pelo lado externo e numérico do processo. Nada dizem do que significa viver a 

experiência da migração, de “ser português” no Brasil e especialmente em São 

Paulo. É essa face da imigração que buscamos apreender, adotando a proposta de 

Paulo Filipe Monteiro (1994,4) de “viajar com os imigrantes”. Para isso, a 

metodologia da história oral parece singularmente rica e apropriada. Permite 

conhecer a experiência individual da imigração pela voz dos próprios sujeitos e, 

através da ótica de muitos e com recurso a outras fontes, compreender o processo 

migratório e apreender a integração e a identidade. Permite também delinear a 

comunidade, suas obras e atuação. 

“A história oral é uma metodologia qualitativa de pesquisa voltada para o  

conhecimento do tempo presente; permite conhecer a realidade presente e o 

passado ainda próximo pela experiência e pela voz daqueles que os viveram. Não 

se resume a uma simples técnica, incluindo também uma postura, na medida em 

que seu objetivo não se limita à ampliação de conhecimentos e informações, mas 

visa conhecer a versão dos sujeitos. Permite conhecer diferentes versões sobre um 

mesmo período ou fato, versões estas marcadas pela posição social daqueles que 

os viveram e os narram”. (Lang, 1996). Esta é a versão da história oral voltada para 

a pesquisa. Há a orientação arquivística daqueles que visam construir documentos  

para preservar os fatos do tempo presente para o futuro; há também a história oral 

militante que tem por objetivo promover a conscientização dos sujeitos que fazem 

seus relatos. 

Tratando-se de um trabalho com a metodologia de história oral, a primeira tarefa é 

a clara definição do objetivo da pesquisa, seguindo-se o estabelecimento do 

referencial teórico adequado e o delineamento da pesquisa de campo, incluindo a 

definição do quadro de entrevistados, os procedimentos para a coleta e análise de 

dados. 

As narrativas são gravadas em uma entrevista onde a interação pesquisador-

pesquisado se faz presente. Nas narrativas, os entrevistados recorrem à memória 

para reconstruir sua trajetória. Os fatos não são contados exatamente como se 

passaram. É com os olhos e os valores de hoje que a trajetória é narrada. A 

memória opera uma reconstrução. Há certamente esquecimentos e também 
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omissões, pois o entrevistado procura dar um sentido a sua trajetória. Segue-se a 

transcrição e a construção dos documentos que serão analisados. 

Quanto às narrativas pode-se distinguir três tipos: a história de vida, o relato de 

vida e o depoimento. Na história de vida, o entrevistado é levado a contar livremente 

sua vida, imprimindo à narrativa suas próprias categorias e ordenamento, 

selecionando ele próprio o que quer relatar. Uma vida não poderia ser inteiramente 

revisitada e uma seleção é feita pelo próprio pesquisado, havendo certamente 

esquecimentos e omissões deliberadas. É necessário um tempo muito grande para 

coletar uma história de vida. O relato de vida é uma história de vida resumida. É uma 

forma menos ampla e livre, quando é solicitado ao narrador que aborde, de modo 

mais especial, determinados períodos ou fatos de sua vida, embora dando a ele 

liberdade total de exposição. O entrevistado é informado do interesse da pesquisa e 

direciona para ele sua narrativa. A obtenção de um relato de vida exige menos 

tempo, possibilitando ao pesquisador recolher vários relatos e proceder à sua 

comparação, lembrando que a sociologia trabalha com comparações.  O depoimento 

refere-se a fatos ou instituições que se quer estudar. Além de informações, procura o 

pesquisador conhecer a vivência e a versão dos entrevistados com referência a tais 

fatos. Nas ciências sociais, o depoimento não busca o estabelecimento de uma 

verdade, mas conhecer a versão do depoente sociologicamente qualificado. 

A história oral é utilizada por várias disciplinas, sendo um ponto de encontro entre 

elas. Acreditamos na importância da complementaridade de fontes que se 

acrescentam aos documentos criados pela história oral, para bem localizar e 

compreender o objeto da pesquisa, como estatísticas, outras fontes orais, fontes 

escritas e imagens que são também utilizadas. 

 

Entrevistados  

A primeira parte da pesquisa orientava-se para a coleta de trajetórias. Sendo 

praticamente impossível o delineamento preciso da comunidade portuguesa em São 

Paulo, a opção foi construir passo a passo o quadro de entrevistados, tendo como 

condição inicial a data de entrada do imigrante e a região de origem. Para chegar 

aos entrevistados foram utilizados meios diversos, como indicações de conhecidos e 

o sistema de “bola de neve”, pelo qual um entrevistado indica outro. Trabalhamos 

nessa fase com vinte e cinco relatos, de homens e mulheres. 
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Na segunda fase, foram entrevistados líderes das instituições e associações 

regionais da comunidade, que foram visitadas para observação. 

 

Entrevistas 

Para obtenção das trajetórias, as entrevistas foram conduzidas através das fases 

do percurso migratório, que também orientou a análise. Os depoimentos coletados 

sobre instituições e associações tiveram início com a trajetória do depoente. A 

trajetória desses imigrantes se entrelaça com a de suas instituições e associações.  

 

Documentos 

As narrativas gravadas e transcritas deram origem a documentos. Acreditando 

que os documentos não falam por si, foram a seguir analisados também segundo as 

fases do percurso migratório, no que se referia às trajetórias. As informações sobre a 

comunidades, suas obras, instituições e associações foram analisadas de modo 

diferente, pois interessava conhecer sua história e atuação.. 

 

Apresento algumas passagens das entrevistas, passagens que se repetem e que 

respondem às questões propostas, seguindo o percurso migratório. 

Os imigrantes do período vieram em geral de pequenas aldeias. Muitos viajaram 

ainda crianças trazidos pelos pais, jovens para fugir à tropa, outros no início da vida 

de casados. As lembranças da aldeia são muitas, referem-se em geral ao trabalho, à 

escola, à religião e às festas da igreja. Na aldeia, o trabalho era predominantemente 

rural, seja em terra própria, seja na terra de outros. Não se restringia apenas ao 

cultivo da terra, pois havia a comercialização dos produtos. Ao lado da ocupação 

agrícola, exerciam outros ofícios, como barbeiro, alfaiate, padeiro, fabricação de 

peças de barro, bordados especialmente na ilha da Madeira, etc. 

 

Minha mãe ajudava em tudo, os filhos também. Fazia plantação, 
fazia colheita, a gente ia tudo pro campo. Minha mãe também bordava. 
Tinha gente que vinha da cidade, trazia e distribuía para as bordadeiras 
de confiança. Ela bordava e recebia um x por aquele bordado. As filhas 
também aprenderam a bordar. Eu aprendi. Ai quando chovia, quando o 
serviço das fazendas era mais fraco, a gente sempre tinha o nosso 
bordado. Aprendi desde pequenininha.  (Margarida) 
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Contam da decisão de partir e da escolha do local para onde iriam. Era 

necessário obter a documentação e para isso era exigida a carta de chamada, pela 

qual o que chamava se responsabilizava pelo imigrante nos primeiros tempos. 

Não visualizando um futuro melhor, desejavam partir para o Brasil. A possibilidade 

de enriquecimento era uma ideia muito presente, simbolizada na imagem muito 

difundida que no Brasil existiria a árvore das patacas. Patacas eram antigas moedas 

de ouro. 

 

“Antigamente diziam que quando chegava no Brasil, que balançava 
essa árvore do dinheiro que ia cair dinheiro, mas (risos), não sei a 
quem aconteceu essa de balançar a árvore e cair dinheiro, porque foi 
tão difícil. Eu acho que já tinham derrubado tudo (risos), porque foi tão 
difícil... (Anaísa) 

 

Seguia-se a viagem. A melancolia marcava a partida. Era a terra natal que 

estavam deixando, um capítulo da vida que se encerrava. 

 

“Só que dá uma tristeza quando a gente embarca... quando ele sai 
do porto pra fora, que eles começam a desengatar as correntes e 
aqueles cabos, ele dá, como é que se diz, um ronco, uma imagem de 
tristeza... Dá a imagem da tristeza aquele som no ar, como quem diz: 
„vai partir, vai embora‟. (Antonio) 

 
A viagem, na terceira classe do navio não tinha nenhum conforto. Alguns até 

viajavam no convés. A travessia era longa e difícil, mas inesquecível. Para as 

crianças, um tempo de divertimento. Para os adultos, tempos de apreensão. 

A viagem é um marco de passagem. Depois de mais de cinquenta anos, lembram 

o dia exato da chegada, muitas vezes até a hora. 

 

“A minha viagem demorou treze dias, no navio “Salta”, argentino. 
Cheguei no Rio, depois cheguei em Santos no dia 25 de julho, 1952. 
No navio “Santa”, às 7 horas da manhã”.  (Deolinda) 

 

Na chegada, em geral, parentes ou conterrâneos esperavam no cais. Depois dos 

demorados procedimentos da alfândega subiram a serra para a cidade de São Paulo 

e ficaram hospedados na casa desses parentes. 

Houve uma grande diferença, nesses primeiros tempos, entre os que trouxeram 

algum pecúlio para iniciar a vida e os que nada possuíam. 
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Em geral, o chefe da família viajava só e, depois de conseguir moradia e trabalho 

estável, depois de conseguir ganhar algum dinheiro, mandava chamar a família 

enviando a carta de chamada e o dinheiro. Esse processo às vezes demorava anos. 

Se a situação da família em Portugal já era difícil antes da partida do pai, era mais 

difícil ainda com o pouco dinheiro que era enviado. As mulheres trabalhavam 

duramente, muitas delas no jornal (por dia). Para as mulheres cujos maridos 

emigraram, eram tempos de tristeza e medo que ele arranjasse outra mulher, o que 

muitas vezes aconteceu. 

 Mulheres, de aldeias próximas a Póvoa do Varzim, cujos maridos emigraram, 

faziam todos os anos uma procissão à capela de Nossa Senhora da Guia, a beira 

mar, rezando e cantando pediam proteção para os maridos distantes. 

Nossa Senhora da Guia, 
Guiai os homens casados, 
Guiai também os solteiros, 
Que andam mal encaminhados.  Anália) 

 

A intenção original era fazer um pecúlio e retornar. Era o eterno mito do retorno 

apontado por Monteiro (o. cit.). Os regressos não foram muitos. Em geral, pessoas 

de mais idade que não se acostumaram e retornaram à aldeia. Houve os que 

regressaram depois de conseguir o objetivo proposto, como o pai do entrevistado 

Joaquim. “Meu pai ficou aqui só para juntar dinheiro suficiente para comprar o sítio 

dele. Demorou uns dez anos para pagar, quando terminou, retornou”. 

O sonho era regressar bem sucedido à aldeia. Um caso de imigrante que 

retornou, enriquecido com o roubo do pecúlio de um falecido, foi descrito por Ferreira 

de Castro no livro “Emigrantes” (2001). 

O projeto de retorno vai sendo adiado por vários motivos, especialmente o 

negócio em São Paulo que estava rendendo dinheiro, o desejo dos filhos já 

adaptados que queriam permanecer. E termina se reduzindo à manutenção do 

contato e a visitas à aldeia de origem, aos parentes e conterrâneos. Nessas visitas, 

os imigrantes aproveitam para conhecer Portugal, pois quando vieram só conheciam 

a aldeia, seus arredores e o porto por onde embarcaram, em geral Leixões. 
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Os primeiros tempos em São Paulo foram para todos marcados pelo trabalho 

árduo e pelo esforço, recompensados pela melhoria da condição de vida.  

Aqueles que tinham filhos, os colocaram em escolas públicas. A mesma língua 

facilitava o estudo. 

Contaram com a solidariedade de parentes e conterrâneos que os ajudaram nos 

primeiros tempos, mas pouco apoio receberam da comunidade. 

Estabeleceram-se em bairros onde outros portugueses já moravam. Imigrantes 

dos Açores vieram para o bairro de Vila Carrão, onde havia possibilidade  de 

trabalho em uma indústria de tecidos (Cotonifício Guilherme Giorgi), que oferecia 

moradia em uma vila operária. Uns chamavam outros. 

   Apenas depois de estabelecidos, procuraram se entrosar na comunidade. A 

primeira associação procurada foi a Portuguesa de Desportes, clube esportivo e 

social, sede do time de futebol. 

    A integração é maior na área pública, especialmente no setor de trabalho e 

instrução. O pertencimento à terra de origem se ancora especialmente no nível 

doméstico. Na casa de portugueses há sempre a imagem de Nossa Senhora de 

Fátima e do santo protetor da aldeia, o galo de Barcelos, o relógio cuco, toalhinhas 

bordadas e flores, mesmo que artificiais. A casa torna-se um lugar marcado pela 

memória e pela saudade. 

A comunidade portuguesa criou em São Paulo instituições e associações de 

variados tipos, em setores diversos: saúde, comércio, esporte, social, cultural, 

religioso, além das associações regionais. (Campos, 2015) 

As associações regionais, formadas por portugueses de determinadas regiões, 

tinham como objetivo reunir os portugueses originários da região, lembrar e manter a 

relação com a terra de origem e ajudar conterrâneos que passavam necessidades. 

Mantêm uma sede, própria ou alugada, onde promovem atividades várias como a 

festa do padroeiro, os ranchos folclóricos, almoços para reunir a comunidade e obter 

recursos para a manutenção da sede. Preocupam-se em manter a ligação com 

Portugal e com a aldeia de origem e transmitir o sentimento de pertença às novas 

gerações. 

A maior obra dos portugueses de São Paulo é um hospital, a Beneficência 

Portuguesa. Foi criada por iniciativa de dois caixeiros do comércio em 1859, 
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desenvolveu-se e hoje é um dos maiores complexos hospitalares da América Latina. 

A mais significativa obra é talvez a Casa de Portugal, construída em 1936 para ser a 

casa mater. Segundo o arquiteto português que a idealizou, Ricardo Severo, teria 

uma porta tão ampla, por onde pudessem entrar todos os portugueses da 

comunidade (Verdasca, 1993). 

O português é um povo católico. Várias igrejas foram edificadas com a 

contribuição da comunidade. A principal delas é o Santuário de Nossa Senhora de 

Fátima, santa da devoção dos portugueses. As igrejas são também um ponto de 

reunião da comunidade. 

Um dos objetivos dos imigrantes era conseguir que os filhos estudassem e se 

formassem. Quase todos atingiram esse objetivo. Contudo, o estudo, a escola, a 

convivência com colegas e também o passar do tempo, levam a uma maior 

integração na sociedade envolvente e concorrem para o distanciamento das origens. 

As novas gerações relutam em participar da programação das associações que, 

para eles, nascidos no Brasil, não têm o mesmo significado que para seus pais. 

Portugal não é sua terra, não são suas as lembranças; é a terra e são as lembranças 

de seus pais e avós. A grande preocupação trazida pelo distanciamento das novas 

gerações é referente às obras criadas em São Paulo pela comunidade: quem irá dar 

prosseguimento às instituições, associações e obras? 

A integração é um processo natural, por estarem os imigrantes inseridos na 

sociedade. A manutenção do sentimento de pertença, por outro lado, requer um 

esforço, bastante presente nas associações regionais e motivo de preocupação das 

lideranças da comunidade. 

Outra é a perspectiva daqueles que chegaram recentemente, na leva a partir de 

2008. Sua perspectiva é outra. Tem outra relação com Portugal, não provêm de 

aldeias mas de centros maiores como Lisboa e Porto. Vieram com outra bagagem 

cultural. Vêem um futuro por construir, da mesma forma que sonhavam aqueles que 

chegaram anteriormente e já cumpriram sua trajetória. 

 

A identidade coletiva dos imigrantes portugueses no Brasil acha-se muito ligada à 

ao tempo das descobertas, das grandes navegações dos séculos XVI e XVII que 

fizeram do pequeno Portugal uma potência com inúmeras colônias. A imagem das 

caravelas, símbolo dessas conquistas, é utilizada até hoje por empresas e 
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instituições portuguesas para marcar sua origem. Destacam a coragem e o espírito 

de aventura dos imigrantes que, como os navegantes de outrora, singraram o 

oceano para alcançar o país de destino e nele começar nova vida. Transpõem a 

expressão náutica singrar mares, utilizando-a em sentido similar para singrar na 

vida.  “Então os portugueses singraram o mundo inteiro procurando melhores 

condições de vida, dar uma cultura aos filhos... “(Raul). Era preciso muita coragem.  

 Falam daqueles bem sucedidos que conseguiram singrar na vida. Destacam o 

espírito aventureiro dos portugueses e a condição dos que viajaram. “O que veio 

para cá não foi o ignorante. O que veio para cá foi já o esclarecido. Porque sair de 

sua terra para enfrentar um país diferente, tem já de ser esclarecido” (Jorge). 

Também o sentimento de saudade está presente na identidade dos portugueses. 

Saudade, uma palavra que só existe na língua portuguesa. 

A identidade se afirma no contato com a sociedade, se constrói e reconstrói frente 

ao outro, em um processo dinâmico. Essa imagem positiva da comunidade 

delineada pelos imigrantes configura, concordando com Pollak, a imagem que os 

imigrantes constroem para si e para transmitir aos outros. É o modo como a 

comunidade quer ser vista. 

Contudo, além dos aspectos positivos destacados pelos imigrantes, há que ter em 

conta os estereótipos e preconceitos que tiveram e têm de enfrentar. Alguns 

entrevistados revelaram uma clara consciência dos preconceitos que cercam os 

portugueses, vendo-os como uma grande injustiça; é o caso de uma conhecida 

afirmação de que o castelo de Mafra teria sido construído com o ouro roubado do 

Brasil. Na verdade, o Brasil era colônia de Portugal e a ele pertencia com todas as 

suas riquezas.  

Esses preconceitos poderiam talvez ser explicados pelo ressentimento do 

colonizado contra o colonizador.  Segundo um entrevistado, estes estereótipos 

perderiam a razão de ser, quando os que vêm para o Brasil, são pessoas mais 

esclarecidas e instruídas e a direção do fluxo migratório de inverte.  Contudo, esses 

preconceitos e estereótipos permanecem até hoje, havendo até um site na internet - 

Piadas de português. 

A identidade pessoal se afirma dentro dos contornos da identidade coletiva. É 

uma maneira de ver e sentir a identidade coletiva. A identidade pessoal, 

reconstruída no país de adoção, reveste-se de enorme ambiguidade, em um 
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sentimento de dupla pertença. Em vários casos, os imigrantes que retornam a 

Portugal são chamados de brasileiros. 

 

 “Eu estou no Brasil, eu sou portuguesa. Mas quando chego lá em 
Portugal, eu sou brasileira da ponta do meu cabelo à ponta dos meus 
pés. Quando chego, eles não falam: chegou a Isabel, mas falam: 
chegou a brasileira. (Isabel). 

 

No mesmo sentido da dupla pertença se expressou José Pinho: 

 

 “Eu aprendi tanto a gostar deste país, ou seja, deste Estado, que 
jamais ninguém me tira daqui. Aqui, eu acho, é minha casa, montei 
minha árvore, dei os meus frutos, me sinto feliz da vida... Gosto de 
Portugal, nasci lá, amo a minha terra, não posso dizer o contrário, 
porque foi lá que eu nasci”. 

 
Amam a terra de adoção, amam a terra de origem. Vivem a ambiguidade de 

serem portugueses no Brasil. 

 

Reflexões finais  

   O início foi semelhante para todos, pessoas com poucos recursos e pouca 

instrução, muitos até analfabetos. O trabalho inicial foi no comércio, em padarias, 

pensões, feira livre e na construção civil. 

   Com o passar dos anos, com o sucesso maior ou menor, a comunidade se 

estratifica. Há os bem sucedidos cujo negócio cresceu e enriqueceram. Como 

exemplo, Valentim Diniz, natural de Palmares do Jarmelo que emigrou aos 16 anos, 

trabalhou em padaria, abriu a doceira Pão de Açúcar que se transformou na 

poderosa rede de supermercados Pão de Açúcar (Diniz,1998). São a elite da 

comunidade. Imigrantes alcançaram sucesso maior ou menor, sempre procurando 

estabelecer negócio próprio, geralmente em sociedade com parentes e 

conterrâneos. Formam as camadas médias. Houve também insucessos, imigrantes 

hoje sem nenhum recurso são auxiliados por parentes, alguns encaminhados para o 

Lar da Provedoria criado e mantido pela comunidade, ou recebem auxílio do 

Consulado de Portugal. São imigrantes que trabalharam toda a vida mas, talvez por 

ignorância, não contribuíram no sistema previdenciário brasileiro e hoje não tem 

direito à aposentadoria e nada recebem. 
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Há um esforço para fazer com que os elos com o país de origem não se rompam. 

As caravelas, com sua imagem ligada à fase heroica e grandiosa de Portugal, com 

todo o simbolismo que carregam, é ainda hoje presente na identidade coletiva da 

comunidade portuguesa. 

A ambiguidade é a marca da identidade pessoal desses imigrantes, portugueses 

no Brasil, ou já se considerando luso-brasileiros. 
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Entrevistados citados 

Anaísa – chegou em1963, recém-casada. Veio de Sailde, Bragança. Trabalhou 

em feira-livre, tem uma Casa de Frutas e propriedades. 

Anália – nasceu em Beiriz. Veio para São Paulo com a família, aos10 anos. A 

família era muito pobre. Casou-se com um imigrante português. 

Antonio – nasceu na Póvoa do Varzim, emigrou sozinho aos 21 anos. Teve 

pensão e depois uma loja de auto-peças. 

Deolinda – é de Trás-os-Montes. Casou por procuração e veio para o Brasil ao 

encontro do marido. 

Isabel – é radialista, nasceu em Bujões, emigrou com a família aos 4 anos. 

Jorge – nasceu em Pombal, veio para o Brasil antes de ser incorporado ao 

exército. Sempre trabalhou na loja de alimentos da família. É Comendador. 

José Pinho – é de Arouca, emigrou com 16 anos. Tem uma padaria e é 

Presidente do Arouca São Paulo Clube. 

Margarida – bordadeira, nasceu em São Roque do Faial, Ilha da Madeira. Era 

solteira, imigrou sozinha com 20 anos. 

Raul – é de Mora, no Minho. O pai tinha boa condição de vida e teria vindo para o 

Brasil por espírito de aventura. Raul é advogado e Comendador. 

 


