
 

 

 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

São Paulo - SP 

2 a 4 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

 

Organizadores:  

Pe. Paolo Parise (CEM) 

Dr.ª Isadora Lins França (Unicamp) ANAIS  

CONGRESSO 

20 ANOS DEPOIS:  

A CONTEMPORANEIDADE 

DO PENSAMENTO DE      

     ABDELMALEK  

SAYAD 

 

GT4: Migração e Retorno 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT4: Migração e Retorno 

2 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização 

 

 

Apoio 

 

 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT4: Migração e Retorno 

3 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dr. Gustavo Dias – Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) 

Dr.ª Lucia Bógus – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Dr.ª Dulce Baptista – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Dr. José Carlos Alves Pereira - Centro de Estudos Migratórios (CEM) 

Dr.ª Marilda Aparecida de Menezes –Universidade Federal do ABC (UFABC) 

Dr.ª Rosana Baeninger – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Pe. Paolo Parise – Missão Paz, São Paulo 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Dr. Dimitri Fazito (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Dr. Mohammed ElHajji (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Dr. João Carlos Jarochinski Silva (Universidade Federal de Roraima) 

Dr. Luís Felipe Aires Magalhães (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Dr.ª Patricia Villen Meirelles Alves (Universidade Estadual de Campinas) 

Dr.ª María del Carmen Villamar (Universidade Estadual do Norte Fluminense) 

Dr. Fulvio Rivero Sierra (Universidad Nacional de Tucumán) 

Dr.ª Beatriz Padilla (Universidade de Lisboa) 

Dr.ª Lucila Nejamkis (Universidad Nacional de San Martín) 

Dr.ª Maria Catarina Chitolina Zanini (Universidade Federal de Santa Maria) 

Dr. Jacques Ramírez Gallegos (Universidad de Cuenca) 

Dr. José Lindomar Albuquerque (Universidade Federal de São Paulo) 

Dr.ª Andréa Narciso Rocha de Paula (Universidade Estadual de Montes Claros) 

Dr.ª Andréa Vettorassi (Universidade Federal de Goiás) 

Dr. Joseph Handerson (Universidade Federal do Amapá) 

Dr.ª Sueli Siqueira (Universidade do Vale do Rio Doce) 

Dr. João Carlos Zuin (Universidade Estadual Paulista) 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT4: Migração e Retorno 

4 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO 

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

 

Em 2018, completamos 20 anos sem Abdelmalek Sayad (1933-1998). Sociólogo 

de origem argelina e reputação internacional, Sayad deixou importante contribuição para 

os estudos migratórios. Maestria teórica e técnica, associadas a um conhecimento 

preciso do fenômeno estudado, possibilitaram com que ele chegasse a reflexões 

inovadoras acerca do tema. Diz Tassadit Yacine[1] que a sua trajetória de vida teve papel 

central no desenvolvimento de seus estudos. "A viagem intelectual de Abdelmalek Sayad 

é única porque é o produto de uma vida de um homem nascido entre as duas guerras 

mundiais em uma Argélia colonizada já por mais de um século." (2014, p.13, tradução 

nossa). Trata-se de um migrante que construiu o seu saber e sua compreensão sobre as 

contradições dos mundos colonial e pós-colonial através de uma vida em constante 

movimento. Para ele, a pesquisa sobre o outro não é senão uma introspecção, uma 

reapropriação de uma história esquecida, impulsionada pela história dominante. Aqui, 

cabe adicionar como é notável o fato de Sayad gostar de explorar a Odisséia em seus 

escritos (1998; 2000). A saudade da terra, um mal cujo remédio se chama o retorno, 

presente na volta de Ulisses para Ítaca, foi uma das formas encontradas pelo autor para 

demonstrar aos leitores a jornada (porque não homérica!) de seus entrevistados, 

camponeses despojados de suas terras, que imigravam de uma Argélia recém-

independente para os subúrbios franceses. 

Com Sayad, a migração já não é compreendida através de uma perspectiva macro 

ou, então, micro. Ele propôs superar tais dimensões e pensar tal fenômeno social em 

sua totalidade. A economia capitalista e seus efeitos de transferência de um campo para 

outro, de um país para outro, de um continente para outro, não devem ser os únicos 

elementos investigados para compreender as condições geradoras e de perpetuação do 

fenômeno migratório [2]. O migrante e sua condição existencial paradoxal devem compor 

essa sociologia voltada à parte inferior da hierarquia social. Esse movimento é produzido 

pelo emigrante, aquele que saiu temporariamente da sociedade de emigração, e pelo 

imigrante, aquele que, ao chegar na sociedade de imigração, nasce para a mesma; o 

paradoxal é que ambos são a mesma e única pessoa. Não à toa, a migração ganha, para 

ele, as propícias condições para ser interpretada enquanto um fato social completo. Um 

fenômeno, em sua totalidade, que não pode ser esgotado em um único campo de estudo. 

Suas diversas facetas possibilitam o diálogo entre as mais diversas áreas (Geografia, 

Economia, Linguística, Política, Direito, Antropologia, História, Estatística e assim por 

diante). Nesse quadro interdisciplinar em que o fenômeno migratório está situado, Sayad 

aprofundou conceitos e lançou novas perspectivas. Ausência, Retorno, Provisoriedade, 

Exílio e Nostalgia, por exemplo, ganham nova leitura em seus escritos. Em relação ao 
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método, Pierre Bourdieu [3] , seu parceiro intelectual, dizia que o conhecimento íntimo 

da língua e da tradição berbere, de Cabília, possibilitaram esse sociólogo peripatético a 

compreender o sentido e os problemas da "imigração" para seus entrevistados. Primeiro 

gesto de ruptura com um etnocentrismo intelectual, Abdelmalek Sayad devolve, através 

do uso da entrevista, aos "imigrantes", que são também "emigrantes", suas origens, e 

todas as particularidades que a elas encontram-se associadas e que explicam muitas 

das diferenças observadas nos destinos posteriores" (1998, p.11). 

 20 anos depois, as perguntas que fazemos são: Qual a contemporaneidade do 

pensamento de Sayad para os estudos migratórios em desenvolvimento? Como seus 

conceitos, categorias de análise e métodos de pesquisa têm contribuído para o avanço 

dos estudos migratórios no Brasil? Através de três dias de debates, conferências, grupos 

de trabalho e intenso diálogo entre especialistas nacionais e internacionais em estudos 

migratórios e nos trabalhos de Sayad, o evento "20 ANOS DEPOIS: a 

contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad" propõe refletir sobre tais 

questões e promover o pensamento de Sayad para jovens pesquisadores que começam 

a trilhar o campo dos estudos migratórios, bem como lançar luz para novas questões que 

os movimentos migratórios em curso têm chamado a atenção. 

 

 

 

Gustavo Dias 

Membro da Comissão Organizadora 

 

 

[1] YACINE, Tassadit. Abdelmalek Sayad ou la formation d’un habitus cultivé (1933-

1998). In: MOHAMMEDI, S.M. (Org.). Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation. 

Oran: Éditions Crasc, 2014. p.13-20. 

[2] SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 

1998. 

[3] BOURDIEU, Pierre. Um Analista do Inconsciente. In:SAYAD, Abdelmalek. (1998). A 

imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998. p. 09-13. 
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Entre o retorno e a vida no aqui e agora:  

Facetas da Imigração haitiana em Porto Alegre 
 

Aliziane Bandeira Kersting1 

1. Introdução 

O presente trabalho visa discutir acerca das formas como imigrantes (mulheres, 

homens adultos e crianças) vão negociando suas vidas nas cidades de destino, 

construindo sociabilidades, territórios (espaços sociais) e cotidianos que dizem respeito 

também à produção do “retorno” (SAYAD, 2000). Objetiva-se deslocar a centralidade das 

teorias transnacionais e problematizar a “escala local” e seus sentidos. Esse trabalho é 

um recorte de minha pesquisa de mestrado com algumas famílias haitianas na zona 

norte da cidade de Porto Alegre (RS).  As trajetórias e narrativas de um casal de haitianos 

que acompanho e seus negócios, empreendimentos, as casas, os sonhos, a reunificação 

familiar e suas conquistas tomam espaço para o diálogo com o trabalho de SAYAD 

(2000).  

Minha trajetória junto com a imigração começou como um processo de iniciação 

científica dentro do projeto Identidades e Passaportes: minorias étnicas e cidadania da 

Prª. Drª. Denise Jardim. Um dos eixos do projeto centrou-se em pensar a recepção e 

acolhimento de mulheres haitianas no sistema único de saúde com relação às dinâmicas 

do pré-natal na cidade. No mestrado, olho para a localidade, problematizo a forma como 

a cidade vai sendo modificada e modifica quem nela decide viver. E que potências esse 

foco em um “espaço” específico pode conter em relação às teorias do campo da 

imigração transnacional (BASCH, BLANC, SCHILLER, 1993). Escolhemos acompanhar 

as mudanças acontecidas em um determinado bairro da cidade que acolhe muitos 

imigrantes, em sua maioria haitianos e haitianas, mas também senegaleses e angolanos. 

Interessa-me discutir acerca dos limites de uma aplicação pragmática do trabalho de 

Abdelmalek Sayad, sobretudo em relação a proposta de SAYAD (2000) de que o 

                                                           
1 Aluna de mestrado do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFRGS. 
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“retorno” seria um princípio simbólico que torna válido e aceitável o projeto da imigração 

e que inscreve a circularidade da mobilidade entre destino e origem. 

Como princípio simbólico, entende-se que o retorno na prática nunca acontece 

porque ninguém volta ao mesmo estado de coisas que deixou em sua partida (SAYAD, 

2000), portanto os imigrantes utilizam-se da narrativa de que “um dia voltarão” como uma 

ilusão que justifica e negocia a sua ausência para si e para os outros. Esse trabalho 

acontece justamente nas fissuras dessa teoria, tomando a antropologia e seu modo de 

produção de pesquisa, a etnografia, como uma teorização junto com as pessoas, um 

modo de conhecer o social a partir da capacidade criativa dos interlocutores de pesquisa 

INGOLD (2006).  

2. Questões éticas e tensionamentos do campo 

Essa é uma escrita incômoda e desafiadora tendo em vista todo o imaginário que 

é revestido o local de origem dos sujeitos de pesquisa, sua cor, idiomas, o contexto 

político de seu país e “ as causas de sua partida”. Parto da ideia central de que vivemos 

sob relações de poder de matriz colonial como Aníbal Quijano (2006) propõe ao cunhar 

o conceito de colonialidade do poder. O que nos faz questionar de que lugar e que 

imaginário nos referimos quando denominamos a República do Haiti e ponderar quais as 

referências que escolhemos.  Eu tento demarcar um espaço de enunciação contra-

hegemônico, fazer lembrar de um Haiti vibrante, potente e capaz de produzir mudanças 

no mundo e o faço dialogando com a literatura de diáspora haitiana também. Como 

Pâmela Marconatto (2017) ensina-nos não se trata de literatura marginal, de escritores 

e escritoras fora do mainstream, fora dos círculos de literatura dominante, mas de 

intelectuais que circularam e circulam nos mais importantes centros de educação e 

publicados pelas maiores editoras do mundo.  Literatura essa que não é instrumental do 

ponto de vista de nos auxiliares a desvendar o “enigmático” Haiti, mas que em si nos 

conta acerca de mundos possíveis, de sujeitos que encontraram na literatura a única 

forma de existir no mundo da imigração. Mundos que se não tivermos acesso, mais 

facilmente caímos nas armadilhas etnocêntricas de docilizar os imigrantes e de não 
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questionarmos os nossos próprios paradigmas. Trago a passagem de um romance de 

Marie Vieux Chauvet (2012) como uma orientação ética desde uma ótica anticolonial 

haitiana, 

Assisto ao drama, cena por cena. Sou a única lúcida, a única perigosa e ninguém 

ao meu redor o suspeita (...) Se enganam. Eu saboreio, no entanto,  minha 

vingança em  silêncio. Minha vingança é o meu silêncio. (CHAUVET , 2012, p. 

11) 

 Essa é uma fala de uma personagem feminina que faz com que tenhamos cuidado 

ao lidar com a noção de fragilidade ou submissão feminina no contexto haitiano. Não 

necessariamente os silêncios são faltas ou lacunas, mas talvez opções produzidas 

conscientemente por pessoas em busca de não serem enquadradas em estereótipos e 

narrativas planas. Pesquisar junto com imigrantes haitianos e haitianas nesse sentido 

não pode ser um ato inocente, é necessário produzir diálogos efetivos que deem espaço 

inclusive aos silêncios. De modo, que aprendi que mais do que não poder falar ou terem 

suas falas não ouvidas, aprendi que muitos interlocutores e interlocutoras utilizam do 

silêncio como ferramenta particularmente potente ou como uma ação política deliberada 

nos jogos sociais que fazem parte. Desafiando os pesquisadores e pesquisadoras e 

negociar constantemente os termos de seus trabalhos e as relações estabelecidas.  

3. “Se eu ficar só pensando em voltar eu não faço nada da minha vida” 

Acompanhando as dinâmicas de vida de uma família de imigrantes haitianos, 

especialmente os projetos de moradia dentro da cidade, passo a entender que para além 

das “estruturas comuns”, das ilusões do processo imigratório como relata SAYAD (1991) 

há toda uma série de estratégias e projetos cujos resultados são incertos posto que a 

realidade social está sempre por fazer-se, sempre modificando-se. A história de Wilma 

e João ilustra um argumento mais reflexivo aberto aos sujeitos e seus processos de 

elaboração de vida. 

De fato, a partir da pesquisa de campo acompanhando as mudanças no bairro, 

como o surgimento de igrejas evangélicas com cultos específicos para a comunidade 
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haitiana, as tardes de sábado onde as ruas se enchem de compatriotas a tomar alguma 

bebida ou somente conversar na frente de casa; provar as comidas que chegam do Haiti 

nas malas dos recém chegados; as mudanças de casa; os casamentos; os aniversários; 

as crianças correndo na rua ao chamado em Kreòl das mães haitianas e as respostas 

em português. Há o surgimento de localidade distinta na cidade que pode ser 

compreendida a partir de um acompanhamento diacrônico ou, mais especificamente, a 

partir de uma antropologia em escala humana como Alban Bensa (2015) propõe. 

Pesquisar o mundo social a partir dos atores e da maneira como concebem suas próprias 

práticas, construindo junto com eles o tecido social em sua historicidade progressiva 

(BENSA, 2015). 

Convivemos com João e Wilma desde 2014, quando acompanhamos parte do 

pré-natal de Wilma e o processo de reunificação familiar iniciado para a vinda de sua 

filha e de sua mãe, na época residentes no Haiti. Quando os conheci, João e Wilma ela 

estava no quinto mês da gravidez de seu segundo filho e seu companheiro trabalhava 

em um posto de gasolina, fazia alguns meses que tinham vindo para Porto Alegre, depois 

de um ano e seis meses passados na cidade Caxias do Sul. Os dois haviam deixado 

filhos de outros relacionamentos no Haiti, mas somente Wilma buscava trazer sua filha 

para o Brasil e foi através da abertura do processo de reunião familiar de seu filha, que 

deixara com mãe de 70 anos, a qual não via há mais dois anos que nosso convívio 

tornou-se mais intenso. Esse período abarca minha primeira fase de pesquisa no bairro 

para a produção da monografa de final de curso em Ciências Sociais.   

O casal viveu em uma série de casas no bairro Sarandi, dinâmica bastante comum 

para pessoas que vivem em moradias de alugadas. No ano de 2017, depois de uma 

malsucedida ocupação de um terreno no bairro, compraram um lote de terra em uma 

ocupação urbana longe do centro do bairro, mas já bastante consolidada no desenho 

urbano. Embora o termo “casa própria” tenha limites bem mais precisamos quando 

lidamos com sujeitos em mobilidade que não necessariamente tem essa espécie de 

“sonho brasileiro” como grande meta, há a possibilidade desse movimento também 

compor o repertório de intenções e projetos deles. Sob outros pressupostos, ter 
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comprado um local de moradia, não representa uma imobilidade ou uma sedimentação 

da vida, mas potencializa, por exemplo, que outros familiares projetam   um espaço 

melhor nos primeiros momentos de chegada ao Brasil.  À parte, de uma discussão acerca 

da vivência transnacional desses interlocutores, experiência que não pode ser ignorada 

haja vista que há uma preocupação, trocas constantes, viagens, projetos que estão 

sempre vinculando o Haiti no cotidiano (HANDERSON, 2015) Interessa-me também 

pensar os sentidos do “presente”, os sentidos reivindicados pelos próprios imigrantes 

acerca do que fazem e projetam.   

4. Conclusão: O Haiti é aqui também 

Lembro Manoel Ruiz que ao questionar o conceito de imigrante, e estatuto 

deliberadamente outorgado a certos indivíduos no contexto das grandes metrópoles, 

quando a própria noção de cidade indicaria a premissa de uma população imigrante. 

Nesse sentido, todos de uma determinada cidade são imigrantes, ou seja, a dimensão 

de uma cidade deve-se a sua capacidade de atrair pessoas. ao considerar homens e 

mulheres haitianas e haitianos dentro do contexto local de mobilidade intraurbana com 

todas as suas dinâmicas ao lado da “população autóctone” da zona norte de Porto 

Alegre” visualiza-se espaços de interação, de solidariedade e pontos de contato que 

poderiam ilustrar a riqueza de uma pesquisa dos mundos e relações em escala “nano” 

social. 

 De fato, o retorno é essencial no mundo da imigração como operador simbólico 

de impossibilidades concretas, mas há uma dimensão bastante interessante, o retorno 

como um investimento nas relações locais no lugar de destino. É nessa espécie de 

comunidade desterritorializada que justamente o território emerge e as relações sociais 

surgem. Recordo de episódio de trabalho de campo onde João, ao me contar que além 

da casa que moravam havia comprado o terreno da frente e convencido um casal  de 

amigos a comprar o terreno ao lado do seu. Naquele dia, questionei-o acerca do que 

aquela compra significaria em suas vidas e perguntei o que fariam se decidissem voltar 
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para o Haiti. Categoricamente ele me respondeu “ se eu ficar pensando só em voltar, eu 

não faço nada da minha vida”.  

Palavras-chave: Diáspora; Haiti; Brasil; Cotidiano; Invenção 
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Multiterriteriolidade e o retorno na  

perspectiva da família transnacional  

 

Sueli Siqueira2 

1. Introdução 

O Brasil entra no mapa da migração internacional laboral como território de 

partida na década de 1980 quando o fluxo migratório torna-se expressivo para os 

Estados Unidos, contudo desde a década de 1960 os primeiros brasileiros emigram com 

o seus projetos e sonhos (SIQUEIRA, 2018).No percurso desse movimento migratório 

brasileiro contemporâneo, motivações, projetos, perfil do migrante e direção do fluxo 

mudaram. Dentre aqueles que migraram na década de 1960, muitos permaneceram no 

país de destino e lá constituíram família e fizeram seus investimentos e aposentaram. 

Outros, entretanto, retornaram, emigraram novamente ou não. A cidade de Governador 

Valadares — e seu entorno — viveu e vive intensamente esse fenômeno, constituindo 

um dos primeiros pontos do território brasileiro a experimentar o fluxo emigratório para 

os Estados Unidos. Inicialmente, as idas eram direcionadas para os Estados Unidos; 

contudo, estenderam-se, posteriormente, para outros destinos. 

 O recebimento de remessas, o boom na construção civil e a cultura migratória 

são algumas das marcas presentes nesse território em função da migração. Como afirma 

Sayad (2000), o retorno é constitutivo do projeto migratório, podendo assumir diferentes 

contornos. Passados mais de 50 anos do início do fluxo, observa-se um diferente tipo de 

retorno, que tem apresentado na última década nuances nunca antes observadas, como, 

por exemplo, o retorno de aposentados e a presença de famílias transnacionais. Essas 

famílias (constituídas de pai e/ou mãe, filhos e netos) possuem membros territorializados 

em diferentes países. Esta comunicação tem como objeto central compreender a 

                                                           
2 Sueli Siqueira. Pós-doutorado em Sociologia pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto 
Universitário de Lisboa - CIES-IUL. Doutorado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Professora titular da Universidade Vale do Rio Doce-UNIVALE. 
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dinâmica da territorialização, reterritorialização e multiterritorialização dessas famílias. 

Trabalharemos aqui com um conceito de território descrito por Haesbaert (2011) que 

compreende o mesmo além das fronteiras, e de um espaço delimitado. 

2. Metodologia 

Para atender a proposta desse estudo optou-se por realizar uma pesquisa 

qualitativa com relatos orais dos sujeitos que apresentam as seguintes características: 

homens e mulheres maiores de 18 anos que vivenciaram uma experiência migratória na 

família por pelo menos 05 anos. Nesse sentido foram constituídos 04 grupos, sendo o 

grupo 1: Retornados aposentados com filhos e netos no destino; grupo 2: Filhos na 

origem (retornados ou não) e pais permanecendo no destino; grupo 3: mulheres em 

casamentos transnacionais que circulam entre origem e destino; grupo 4: 

Empreendedores na origeme destino que circulam entre os dois territórios. Dos 28 

participantes foram selecionados um de cada grupo para análise desse paper. 

3. Resultados e discussão  

Para compreendera dinâmica de territorialização das famílias que, por diferentes 

circunstâncias, vivem e circulam por diferentes territórios consideramos que a 

perspectiva teórica apresentada por Haesbaert. O geografo apresenta um conceito de 

território que abarca não só a territorialização do sujeito, mas também a 

desterritorialização e reterritorialização principalmente quando se refere a migrantes. 

Sua perspectiva é de um território que envolve as dimensões simbólicas e culturais. 

Essas dimensões são fundamentais para o sujeito migrante agregue as marcas 

identitária de sua origem aos outros elementos encontrados no destino. Para o autor a 

multerritorialidade é um traço da contemporaneidade.  

Desse modo, a existência do que estamos denominando multiterritorialidade, 
pelo menos no sentido de experimentar vários territórios [e/ou territorialidades] 
ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma territorialização efetivamente 
múltipla, não é exatamente uma novidade, pelo simples fato de que, se o 
processo de territorialização parte do nível individual ou de pequenos grupos, 
toda relação social implica uma interação territorial, um entrecruzamento de 
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diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos vivido sempre uma 
´multiterritorialidade´ (HAESBAERT, 2011, p. 344). 

Nesse sentido, os relatos a seguir nos permite compreender essas diferentes 

facetas da multerritorialização das famílias transnacionais.  

Laura (Grupo 1) emigrou com 29 anos em 1969 para os Estados Unidos, foi a 

primeira das 03 irmãs e 04 irmãos. Lá se casou com um português que tinha cidadania 

em 1973 e teve duas filhas e se separou em 1989. Ajudou todos os seus irmãos a 

migrarem. Durante muitos anos trabalhou na faxina. Como tinha muita habilidade na 

cozinha foi contratada como ajudante de cozinheira em um bife de renome em New York 

e lá trabalhou até se aposentar em 2013 como cozinheira chefe. Durante esses anos fez 

investimentos em sua cidade de origem. Comprou sítio e casa onde seus pais viveram 

até a morte.  

Nos Estados Unidos adquiriu sua casa. Suas filhas, enquanto adolescentes, 

sempre a acompanhava nas viagens para o Brasil. Depois perderam o interesse. 

Casaram e tiveram filhos. Anita sempre vinha com um dos netos para visitar a família, 

mas eles também, à medida que cresciam, não agradavam mais do passeio.  

[...] as meninas gostavam de passar as férias aqui, mas depois que cresceram 
não gostavam, vinham emburradas, o mesmo aconteceu com os netos. Eles só 
gostavam quando eram bem criancinhas. [...] eu fico triste, mas entendo, as 
meninas tem seus afazeres, suas vidas e os netos nem sabem falar muito bem 
o português (Laura, 78 anos). 

Depois de aposentar Laura resolveu mudar para o Brasil. A aposentadoria era 

suficiente para viver bem aqui, mas para viver lá não. Vendeu a casa dos EUA e investiu 

em imóveis no Brasil. Três irmãos voltaram há alguns anos atrás e moram na mesma 

cidade que ela. Viaja para os Estados Unidos todo ano pelo menos duas vezes, sempre 

no aniversário de algum neto ou filha. O natal e ano novo prefere estar com as filhas nos 

Estados Unidos, apesar do frio que lhe faz muito mal. 

Estou velha [78 anos], trabalhei muito e não tenho mais saúde, não tenho como 
trabalhar e a vida lá não permite ficar em casa dando trabalho para os outros. 
Aqui também tenho meus irmãos e sobrinhos, moramos todos bem próximos. 
[...] todo fim de semana vamos para o sítio e é muito bom ficar assim com a 
família. [...] enquanto eu aguentar vou fazer isso [...].  Apesar do frio, gosto de 
passar o natal com as minhas meninas e os netos [...]. Não quero mais morar lá, 
o clima não é bom prá velho e não quero dar trabalho para eles. Aqui tenho meu 
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plano de saúde e tudo mais fácil. Enquanto aguentar fico, assim, nos dois lugares 
[...]. (Laura, 78 anos).  

David e Anita (Grupo 2) casaram em 1998, ele com 25 anos e ele com a21 anos. 

David, formado em administração de empresa trabalhava em uma imobiliária e ganhava 

em torno de dois salários mínimos. Anita fez o curso Normal Superior e era professora 

da rede pública, mas não era concursada quando resolveram emigrar. Dois irmãos de 

David moravam em Porto e fizeram o convite. O casal embarcou para Portugal no final 

de abril de 2008 e deixaram seus dois filhos, Carlos com 04 anos e Junior com 08 anos 

com os avós paternos.  

A intensão era ficar por dois anos e finalizar a construção da casa que tinham 

iniciado ao lado da casa dos pais de Anita. Depois de três anos, com a casa já finalizada 

resolveram ficar por mais tempo, pois o salão de beleza de Anita ia muito bem e David 

também tinha seu negócio de reforma e construção com um retorno satisfatório. Em 2011 

retornaram e levaram seus dois filhos decididos a fixar residência na cidade do Porto, no 

mesmo ano Anita teve outro filho. “uma portuguesinha” como se refere à filha. Com todas 

as dificuldades advindas da crise econômica consideram que a vida é bem melhor em 

Porto. Viajaram para vários países da Europa de férias com os filhos. Avaliam que a 

educação dos filhos e a segurança da família e a qualidade de vida é melhor que no 

Brasil.  

 Em uma das viagens para o Brasil com a família foram surpreendidos com o 

desejo de Júnior de não retornar para Portugal e estudar no Brasil. Depois de muita 

relutância e ponderações sobre o que era melhor para o filho, o casal concordou. No ano 

seguinte Carlos também retornou. Eles moram na casa que foi construíram no terreno 

dos pais de Anita e o casal reveza nas visitas aos filhos. Em janeiro vem David e em 

julho Anita. Os filhos também vão passar férias com os pais. Anita diz que quando 

perguntam onde você mora ela responde “[...] nos dois lugares, Brasil e Portugal”, pois 

tem sua casa organizada e sua família nos dois países.  

 Segundo David nos planos de Júnior está a ideia de voltar para a Europa, para 

fazer pós-graduação, mas não para Portugal, quer estudar na Inglaterra.  
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Samara tinha terminado o curso de Letras e não estava vendo futuro como 

professora da rede pública. Sua irmã, que morava Londres desde 1999, a convidou para 

ir viver lá e aperfeiçoar o inglês. Em 2001 com a ajuda da irmã fez o caminho de muitos 

migrantes, matriculou-se em uma escola de inglês e conseguiu o visto de estudante. 

Trabalhava 08 horas em um café e frequentava regularmente as aulas. À medida que 

aperfeiçoava o inglês foi conseguindo trabalhos melhores.  

Em 2005 conheceu seu companheiro, Thomas um alemão que estava à trabalho 

em Londres. Conheceu a Alemanha e a família do namorado e em 2006 casou-se no 

Brasil. Os pais e irmãos de Thomas compareceram à cerimônia. Na Alemanha 

matriculou-se em um curso de Alemão e trabalhava em um café.  

 “[...] não precisava, mas sempre trabalhei e gosto de ter meu dinheiro. Em 
Londres foi fácil me adaptar, tinha a vida corrida e cheia de coisas para fazer, 
aqui foi difícil, convívio com a família do Thomas não foi fácil e eu fiquei muito 
mal, angustiada... O trabalho ajudava.” (Samara, 42 anos, Alemanha).  

.  Em 2009 nasceu seu filho Anthony. Samara parou de trabalhar e os problemas de 

depressão e desentendimento com a família do companheiro se agravaram. Samara 

retorna para o Brasil de férias e juntamente com o companheiro resolve que ficará um 

tempo maior no Brasil. Compra um apartamento e passa a morar parte do ano no Brasil 

e parte na Alemanha. Seu filho atualmente com 08 anos frequenta a escola nos dois 

países. 

“Thomas gosta de morar no Brasil, mas não pode por conta do trabalho, mas 
quando ele se aposentar vamos ficar definitivamente lá. [...] não sei se o Anthony 
vai viver aqui ou lá, essa será uma escolha dele [...], prá falar a verdade eu 
mesma não sei se gostaria de viver só no Brasil [risos], acostumei com essa vida, 
gosto daqui e de lá, o tempo vai ajeitando essas coisas [...].” 

Elton (Grupo 4) cresceu ouvindo história dos EUA e recebendo cartões, fotos e 

presentes de tios e primos que lá viviam. Emigrou com 16 anos acompanhando os pais 

em 1995 para uma cidade próxima de Boston. Não teve dificuldade com a língua, pois 

fazia curso de inglês desde os 10 anos de idade. Seus irmãos mais velhos ficaram com 

os avós no Brasil. Em 1999 seus pais retornaram, mas Elton resolveu ficar. Tinha um 

bom trabalho, amigos e uma namorada com planos de casamento.  
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Começou a trabalhar em cafés antes de terminar a high school, mas trabalhou 

mais tempo em restaurantes brasileiros como ajudante de cozinha, garçom, cozinheiro. 

Abriu seu primeiro restaurante em 2000, era um restaurante pequeno cujo publico era 

essencialmente os migrantes brasileiros. Três anos depois ampliou o restaurante e abriu 

outro em uma cidade próxima. Casou-se com uma filha de brasileiros nascida nos EUA 

e assim conseguiu documentar-se. Ao longo dos anos Elton levou seus 03 irmãos (Ana, 

Marcus e Marcelo) que entraram como sócios na rede de restaurantes. Elton o único 

documentado da família vinha frequentemente ao Brasil visitar os pais e fazer 

investimento em imóveis. Investiram no setor de hotelaria na sua cidade de origem. 

Seus irmãos conseguiram Green Card e quando inauguraram o primeiro hotel no 

Brasil, Ana com seu marido retornaram para cuidar dos negócios, mas seus dois filhos 

ficaram em Boston. Depois de 05 anos Marcelo retornou com sua esposa e 2 filhos para 

construção e inauguração do segundo hotel. Marcus vem periodicamente, mas como 

afirma:  

“Minha casa é em Framingham, aqui venho para temporadas [...] cuido do que 
precisa e volto. [...] Gosto de fazer assim, minha mulher e meus filhos gostam de 
vir morar um tempo e depois voltar. Quando os meninos eram menores cheguei 
a ficar quase dois anos. [...] acho bom isso porque meus filhos sabem as coisas 
daqui e de lá, tem amigos aqui e lá e vivem bem assim.” (Marcelo, 51 anos).  

“Vou sempre lá [Estados Unidos], quando precisa de resolver alguma coisa nos 
restaurantes [...], mas ela gosta de viver aqui [Ana]. Eu gosto mais daqui 
também. O Antony, o mais velho está fazendo a faculdade lá, acho que ele vai 
ficar por lá, gosta muito de lá [...], o Peter ainda é novo, não deixo ficar lá, mas 
quando ficar maior talvez queira ir, não sei [...].” (Marcelo, 47 anos). 

“[...] é assim, como te disse, fico bem nos dois lugares. Sou brasileiro e cidadão 
americano, gosto desse jeito de viver assim... Tenho amigos, famílias e meu 
trabalho lá e aqui [...] acho que os meninos também gostam [...].” (Elton, 39 anos, 
EUA).  

 Nestes relatos fica evidenciado que esses sujeitos retornam para a origem num 

movimento de circularidade, ou seja, transitam por diferentes territórios e constroem suas 

identidades de pertencimento em diferentes lugares que podem chamar de “seu”, pois 

se reconhecem como pertencentes a eles.  

 As transformações advindas da internacionalização do capital e a comunicação 

em tempo real diminuindo distancias são alguns dos fatores que estabelecem uma nova 
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ordem mundial que demanda um novo olhar sobre os fluxos migratórios. Como afirma 

Portes (1995) a compreensão da mobilidade humana na contemporaneidade passa pela 

compreensão das economias no local e no destino desses migrantes, acrescentam-se a 

isso os componentes sociais e culturais que permeiam esse fenômeno destacando aqui 

a cultura da migração presente na origem dos fluxos, as redes sociais que minimizam os 

constrangimentos e a comunidade étnica formada no destino. É nessa perspectiva que 

o retorno é pensado de forma não estática, mas de transterritorialidades, ou seja, sujeitos 

que se movem tendo como aporte, conforme afirma Sassen (1998) os fluxos de capital, 

mercadoria e informação.  

4. Conclusão 

 Como afirma Sassen (1998) o fluxo de pessoas que se movem entre as nações é 

um dentre outros fluxos como os de capital, mercadorias e informações e o trânsito ou 

retornos continuados entre diferentes territórios. Schiller (1992) destaca esse fluxo 

denominando este grupo específico de migrantes territorializados em diferentes lugares 

como resultado desse contexto socioeconômico. Para Haesbaert (2008) esses 

indivíduos estão multiterritorializados, pois se relacionam nos territórios produzidos na 

aldeia global.  

Nos relatos de Laura, David e Anita, Samara e Elton ficam explicito esses novos 

contornos do retorno. É possível considerar que a transterritorialidades ou a 

multiterritorialidade ocorre a partir de uma demanda de ordem subjetiva e objetiva dos 

sujeitos, não se esquecendo dos aspectos culturais que distinguem os territórios vividos. 

 

Palavras-chave: migração, retorno, multiterritorialidade e família.  
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Sujeitos de direitos mas invisíveis à sociedade: um estudo de caso 

dos migrantes no município de Perdões - MG 
 

Jucilaine Neves Sousa Wivaldo3 
Mireli Roberta Alvarenga de Carvalho4 

1. Introdução 

Este estudo visa realizar uma análise de algumas das histórias de vida dos 

migrantes que passam e/ou passaram pelo território do município de Perdões-MG. 

Através de uma abordagem de ouvir aqueles que chegam até o Centro Especializado de 

Assistência Social ou a Secretaria de Assistência Social busca-se compreender sua 

história de vida, entendendo-os como sujeitos de direitos que por escolha, motivo de 

trabalho, ou qualquer outra razão saem pelo mundo.  

Por meio de uma escuta qualificada os profissionais têm uma abordagem sem 

preconceitos e julgamentos buscando construir um diálogo com os migrantes. Assim os 

profissionais são convidados a entrarem no mundo dessas pessoas, muitos sem 

destinos, ou simplesmente livres, libertos de qualquer compromisso que um cidadão 

comum tem. Cada migrante carrega sua própria história, e por onde passam a contam e 

recontam, embora haja profissionais que vão parar para ouvir, outros não o farão, fato 

esse que não os independem de seguirem seus caminhos. 

2. Metodologia 

` A metodologia utilizada é baseada em uma abordagem qualitativa e descritiva, 

com consultas a documentos e registros da Secretaria Municipal de Assistência Social 

do Município de Perdões. De acordo com Gil (2002, p. 62-63), a pesquisa documental é 

“fonte rica e estável de dados: não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos 

da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes”. Pádua também defende 
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4 Pós-Graduação em Instrumentalidade com Ênfase em Saúde, Educação e Judiciário, Assistente Social na 
Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Perdões - MG. 
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o uso da pesquisa documental, pois é: 

[...] aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, 
considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente 
utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 
descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou 
tendências [...] (PÁDUA, 1997, p. 62). 

Esta pesquisa também faz uso de anotações do diário de campo, pois o mesmo 

é muito utilizado nas abordagens sociais, e configura-se como um instrumento para 

capturar as observações que emergem durante esses momentos. O diário de campo é 

utilizado na pesquisa qualitativa como forma de coleta de dados. E para os profissionais 

uma alternativa de registro das impressões a fim que de que não se percam ao longo 

dos atendimentos. 

3. Resultados e discussões 

A região Sul de Minas tem como cultura predominante a cafeicultura, para tanto 

de fevereiro a junho há um aumento do número de migrantes que chegam ao Perdões-

MG. A localização do município as margens da Rodovia Fernão Dias, e entre as 

principais capitais como São Paulo e Belo Horizonte favorece a chegada de migrante. 

Alguns permanecem e outros seguem viagem para outros municípios. Muitos em busca 

de trabalho, embora nem todos consigam, e se sujeitem a situação de rua. Existem 

aqueles que saem de suas casas por inúmeros motivos como: conflito familiar, uso de 

álcool, drogas, ou passam a utilizá-los para ter forças para viverem nas ruas. E há 

aqueles que estão simplesmente viajando.  

Sobre uso de álcool de acordo com Peres (2001, p. 73) “[...] significaria, assim, 

uma possibilidade de evasão da realidade, já que esta é vivenciada com sofrimento e 

dificuldades, permeada por um sentimento quase constante de solidão insuportável, 

desesperança e carência vivencial”.  

Na cidade de Perdões, as margens de rodovia, debaixo do bambuzal os migrantes 

montaram um pequeno acampamento com lona e papelão, e ali permaneceram por dias, 

até os comerciantes se incomodarem e solicitarem a retirada dos mesmos do local. Por 
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meio da narrativa podemos observar que a sociedade tem preconceito e discriminação, 

ignoram as razões por estarem em condições como essas.  

Durante o período de Maio de 2017 a Julho de 2018, um total de 579 migrantes 

até Secretaria de Assistência Social, embora muitos passem pela cidade, mas não 

chegam até o órgão. Os motivos frequentes que levam os migrantes a iniciarem uma 

viagem podem ser enumerados como viagem, é trabalho, retorno para a família, procura 

de emprego, viagem. Sobre a origem, os estrangeiros que chegam até o município são 

da Venezuela, Colômbia e Argentina, e os brasileiros são mais comuns das regiões da 

Bahia, São Paulo, Ceará e muitos de Minas Gerais.  

  Em relação ao perfil dos migrantes que passam por Perdões, a maioria homens, 

com idade de 30 anos a 49 anos, pouquíssimos acima de 60 anos um caso ou outro. E 

há também mulheres, por de 2 a 3 por mês, na maioria dos casos com o companheiro. 

Também há estrangeiros que vêm a passeio, mas depois permanecem no município por 

falta de condições de voltar ao país de origem, e existem aqueles que transitam de 

cidades em cidades sem destino certo.  

De acordo com Justo et al. (1998) a maioria dos sujeitos que vivem na condição 

de andarilhos transitam pelas rodovias do país à procura de trabalho, principalmente nas 

colheitas de grãos que, em determinadas regiões, ainda empregam mão-de-obra volante 

na agricultura. Em situações de extrema necessidade, recorrem à mendicância ou 

procuram ajuda em instituições filantrópicas das cidades por onde passam. Outra parte 

de andarilhos é constituída por aqueles que já abandonaram todas as perspectivas e 

sonhos de encontrar trabalho, restabelecer uma família, ter uma moradia e fixar-se num 

lugar. 

Dentre muitos dos relatos colhidos ao longo da pesquisa destacamos algumas 

histórias a respeito da vida, como a de Pérola5,43 anos, nasceu no estado de São Paulo 

relata que saiu para o mundo após a morte de sua mãe.  

“Meus cunhados não aceitam minha opção sexual então após perder minha mãe 

                                                           
5 Os nomes utilizados são fictícios para resguardar a identidade dos migrantes. 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT4: Migração e Retorno 

26 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

fui obrigado a deixar nossa casa. Hoje tenho contato com minhas irmãs, mas 
optei em morar na rua. Minha irmã paga até INSS pra mim. Sempre estou 
caminhando, meu trajeto principal é São Paulo à Minas”. 

José, 64 anos, nasceu no norte de Minas relata que após perder a esposa 

percebeu que a vida não tinha mais sentido: 

“Minha mulher era minha vida, devido uma doença ela faleceu. Tenho filhos e 
família. Sei meu endereço e faço contato por telefone de tempo e tempo. Mas 
não tenho vontade de voltar para casa. Na estrada é perigoso a cada minuto, 
mas não tenho vontade de voltar para casa. Aqui conheço muitos amigos.  

O trajeto principal do Sr. José também é de Minas a São Paulo. 

Jorge, 38 anos, mineiro, casado, foi abordado após uma denúncia que estaria 

vivendo em uma casa abandonada na área urbana da cidade: 

“Me chamo Jorge, deixei minha mulher e meu filho morando no estado de São 
Paulo para tentar minha vida, já tive vários empregos bons, sou formado em 
engenharia e tenho patente de um projeto que um dia ainda alguém vai me 
escutar. Tenho família, mas perdi contato. Não tenho coragem de voltar pra casa 
sem meu sonho. Após a divisão da herança e morte dos meus pais percebi que 
a vida é cada um por si. Minha irmã me roubou tudo. A ambição falou mais alto 
que o amor de irmãos”. 

Os relatos de Jorge foram confirmados por documentações como diploma e 

carteira de trabalho. Percebe-se que o mesmo usa medicação controlada, mas não quis 

tocar no assunto. André relata também que já está no município de Perdões há 8 meses. 

Mas que continuaria o caminho após recupera-se de uma queimadura com água quente.  

Outro relato comovente de história de vida é de Antônio 31 anos, natural de 

Jundiaí SP: 

Me sentia um fantasma no mundo. Era como se tivesse um véu ao meu redor. 
Eu estava na escuridão”. Foram essas as palavras do jovem que preferiu não 
explicitar o principal motivo que o levou a partir sem avisar ninguém. Segundo 
Antônio, nada foi planejado, não havia um destino definido, e muito menos uma 
data certa para o retorno. Sentia que precisava reorganizar as ideias, mas não 
sabia exatamente como. “Eu só paro quando isso se resolver em mim”, repetia 
para si mesmo. Depois de alguns dias, as dificuldades começaram a surgir: a 
fome, o frio, a saudade. “Minha irmã e meu cachorro eram a minha maior 
motivação para voltar para casa”, conta Vendo-se obrigado a pedir comida para 
sobreviver, contava a sua história a quem cruzasse o seu caminho, e nisso 
conheceu pessoas, ouviu relatos, presenciou situações de perigo, como 
violência e tráfico. Apesar de pedir comida e abrigo, “em nenhum momento pedi 
dinheiro ou pensei em desistir de meu propósito”, ressalta. Hoje eu sou um 
Antônio que está sendo construído no afeto” (JORNAL JUNDIAÍ, 2018). 
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Essas são apenas amostras de alguns diários de campo que a equipe produz 

durante a abordagem. Na grande maioria dos migrantes os próprios relatam que são 

dependentes de álcool ou outras drogas. Alguns descrevem também que são portadores 

de doenças sexualmente transmissíveis e são discriminados pela sociedade.  

Esses relatos encontram amparo na descrição de diversos autores os quais  

expõem que a história de vida do andarilho revela muitas dificuldades: migrações 

constantes da família: deslocamentos do nordeste para o sudeste; mudanças de regiões 

ou de propriedades rurais; êxodo do campo para a cidade, baixa escolaridade; 

desqualificação da mão-de-obra; uso abusivo de bebidas alcoólicas; conflitos familiares 

que incluem a morte dos pais e desentendimentos entre o casal; o desemprego 

prolongado; a desesperança; a falta de seguridade social; a desfiliação e tantos outros 

acontecimentos tornam o sedentarismo insuportável; impulsionando o sujeito a buscar 

na estrada alguma chance de minimizar o sofrimento (CASTEL, 1998; JACQUES, 1998; 

JUSTO, 1998; SINGER, 1999; SNOW e ANDERSON, 1992/1998).  

Ademais, o município reconhecendo-os como sujeitos de direitos montou uma 

Casa de Passagem Bem-Estar no Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social para que os mesmos possam tomar café, ter acesso a um banho, roupas limpas 

doadas pela população e assim seguir viagem.  É assertivo que essa ação ainda é pouco 

para dar dignidade a essas pessoas, mas infelizmente a falta de recursos é uma 

realidade do município que impede de efetivar mais políticas para atender essa 

população.  

4. Conclusões 

As histórias de vida representam e revelam que o Estado e os municípios são frágeis 

quanto as Políticas Públicas para atender os migrantes. A carência de programas, 

projetos sociais e ações prevalecem, de forma que é urgente que os mesmos sejam 

estruturados para entenderem esses indivíduos como sujeitos de direitos, que os ampare 

sem preconceitos, cuide de sua saúde, de seu bem-estar.  

Palavras-chave: Bem-estar; Estado; Políticas Públicas; Projetos sociais. 
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Experiências e expectativas de retorno em narrativas de 

trabalhadores nordestinos nos estados de Minas Gerais e São Paulo 
 

Maria Andréa Angelotti Carmo6 

Vitória Maria Novais de Oliveira7 

1. Introdução 

Os processos migratórios são um elemento constitutivo do processo de formação 

da sociedade brasileira, grupos populacionais inteiros alijados de seu local de origem 

estiveram em movimento de idas e vindas integrando os processos produtivos de setores 

diversos relacionados à agricultura, à indústria, à construção civil e ao setor de serviços.  

Estudos como de Gonçalves (2001) apontam que o processo migratório faz parte 

da cultura brasileira e, geralmente as pessoas têm planos de mudar de cidade, de estado 

e até de país. Mas, outra corrente de pensamento defende que a 

população não migra por um direito de liberdade de locomover-se na busca de 
algo melhor ou por livre opção de escolha de moradia. Ela se desloca porque é 
impelida, coagida por estruturas econômicas, políticas e sociais e 
ideologicamente injustas, que, privilegiando as classes dominantes, condenam 
milhões de famílias a um desenraizamento sem fim (FERREIRA, 1992, p. 19).  

No atual panorama e em razão dos diversificados deslocamentos populacionais 

já não é possível mais “análises restritas às formulações puramente econômicas ou do 

tipo atração-expulsão. As várias dimensões do processo migratório, incluindo a 

individual, envolvendo escolhas, estratégias e alternativas, adquirem papel relevante 

para o seu entendimento” (ANTICO, 1997).Nessa perspectiva, concordamos que todo 

estudo dos fenômenos migratórios que negligencia as condições de origem dos 

                                                           
6 Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora no Instituto de História 
da Universidade Federal de Uberlândia. Pesquisa temas como migrações, trabalho e trabalhadores rurais, campo-
cidade, ensino e aprendizagem em História cujas temáticas são contempladas em apoiados pela agência FAPEMIG, 
à qual agradecemos. 
7 Graduanda em História pela Universidade Federal de Uberlândia, desenvolve pesquisa de Iniciação Científica 
(PIVIC) acerca das populações migrantes na cidade de São Paulo. 
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migrantes se condena a dar apenas uma visão parcial e etnocêntrica sobre o processo, 

como se sua existência tivesse início no momento da chegada (SAYAD, 1999, p. 56). 

Neste trabalho buscamos refletir e analisar as perspectivas do “retorno” nas 

narrativas de grupos de trabalhadores migrantes oriundos da região nordeste do Brasil. 

Trata-se de dois movimentos distintos. Um movimento é temporário e o outro já 

compreendido como um movimento de permanência. Dois processos distintos em sua 

forma, mas talvez, não distintos em sua motivação. Processos ocorridos para lugares e 

para realização de atividades distintas: região produtora de café no cerrado mineiro, e 

região leste da cidade de São Paulo. Importa observar e analisar as perspectivas e 

expectativas do “retorno” que aparecem nas narrativas de trabalhadores migrantes.  

Para se alcançar o objetivo de compreender os sentidos e significados do retorno 

para estes grupos de trabalhadores migrantes, utilizamos a fonte oral como uma 

possibilidade única de se obter diversas ou até divergentes opiniões e reflexões sobre 

situações e experiências tão semelhantes e, ao mesmo tempo, tão distintas para os 

sujeitos participantes. Tem-se uma relação de troca entre pesquisador e entrevistado 

que dividem experiências sociais diferentes; é um diálogo entre fronteiras, em que se 

dividem vivências e sentimentos de natureza política, social, afetiva e outras (KHOURY, 

2004, p. 123). A análise dos depoimentos dos trabalhadores revelam elementos não 

encontrados em nenhum outro material8, pois ao relatarem suas experiências, os seus 

valores e conhecimentos, e ao formularem suas próprias interpretações a respeito das 

mais diversas situações vivenciadas individual ou coletivamente, apresentam indícios 

para melhor compreendermos o processo de deslocamento no qual se envolvem. Ao 

narrar sua história, o sujeito “utiliza suas lembranças, recorre ao passado, constrói 

representações e transforma ideias e imagens em realidade, mesclando as várias 

grandezas do tempo” (LUCENA, 1999, p. 25). A interpretação desta fonte, oportuniza 

                                                           
8 O uso das fontes orais na pesquisa histórica não é um recurso novo, mas apresenta possibilidades novas a partir 
das abordagens e da compreensão de fonte oral como recurso para a pesquisa em história política, administrativa, 
econômica, social, das mulheres, entre outras como apresenta e discute DESCAMPS, 2006. 
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chegar mais próximo do que pensam os trabalhadores, suas perspectivas, sonhos, 

realizações e desejos. 

2. Metodologia 

O primeiro grupo aqui pensado é caracterizado pelos deslocamentos temporários, 

especialmente de homens, que deixam a região de Monte Santo no estado da Bahia, 

para trabalhar nas lavouras de café no Triângulo Mineiro9. Tal movimento é 

acompanhado há mais de 10 anos pela pesquisadora e ocorre há cerca de vinte e cinco 

anos para a região10. É, assim, um movimento sazonal, constituído de idas e vindas, 

partidas e retornos que, em certa medida, parecem ser complementares.  

Pensar as razões e motivações que levavam estes trabalhadores ao 

deslocamento era algo instigante. Seria a fuga dos períodos de estiagem, a falta de 

empregos, a falta de recursos para manutenção da vida e de suas famílias? 

Compreender as motivações passava por questioná-los, buscar conhecer os seus 

objetivos e as razões que os levavam a passar um período do ano longe de casa. Foram 

entrevistadas cerca de 28 pessoas entre trabalhadores que viajavam, mulheres, filhos, 

enfim, familiares destes trabalhadores. As percepções dos sujeitos foram observadas de 

acordo com o local onde se encontravam no período da realização das entrevistas e 

também de acordo com o grau de envolvimento no processo estudado e apresentavam 

diferenças. Ao perguntar ao senhor Laurêncio, depois de afirmar que havia trabalhado 

em quatro safras, o que o motivou a viajar pela primeira vez, ele ofereceu o seguinte 

depoimento: “Porque eu queria fazer uma casa pra mim. E lá o dinheiro que a gente 

ganha só dá pra lá mesmo, pra viver lá, e a casa pra fazer lá gasta uns três mil reais, aí 

eu, eu vou pra ver se...”11. Como estes depoimentos outros se apresentaram 

                                                           
9Para conhecimento da complexidade deste processo ver: CARMO, 2009. 
10Nos dias atuais o número de trabalhadores que se dirigem para a região produtora de café é menor em comparação 
aos fluxos de anos anteriores ou do início do processo em razão da utilização das máquinas colheitadeiras de café. 
11Depoimento do senhor Laurêncio Silva, em entrevista realizada no alojamento da fazenda onde trabalhava. 
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possibilitando observar que as motivações para as partidas eram a certeza e 

expectativas de realização no retorno.  

Nas entrevistas realizadas os argumentos de ausência de emprego na região de 

origem não apareceram como principal motivação para os deslocamentos temporários, 

mas sim a realização de algum sonho, o planejamento de um objetivo a se alcançar, um 

sonho a se conquistar. Um exemplo nesse sentido pode ser o depoimento do senhor 

Jailson quando diz: “O que me levou ir pra lá, assim, a gente, cada um tem um sonho 

pra realizar, e o meu sonho é ter meu salão completo mesmo, bem organizadinho, então, 

eu só penso só nisso só”12. 

Neste movimento, o partir aparece quase como uma condição de permanência no 

lugar de origem. Parte-se para o trabalho distante de casa que possibilite angariar 

recursos, em um curto prazo, não somente para a manutenção da vida, mas também 

para a aquisição de outros bens, por isso o retorno constitui-se na condição da partida.  

O segundo movimento observado e que começa a ser analisado é o de 

populações que migraram para a cidade de São Paulo na década de 1980 originárias da 

região nordeste do Brasil e que se encontram radicadas na Cidade Tiradentes, Zona 

Leste de São Paulo. Ao longo dos últimos anos parte destas pessoas planeja o retorno 

à sua terra natal e, muitos já o fizeram. Dados do IBGE apontam que desde 2011 a região 

nordeste é a que apresenta maior índice de retorno de migrantes. Buscamos 

compreender a partir destas trajetórias as motivações e as razões que levam essa 

população a retornar após décadas vivendo fora de seu local de origem. Como afirma 

Sayad (1998, p.45), pensamos esse movimento migratório como aquele que “não se 

sabe mais se se trata de um estado provisório que se gosta de prolongar indefinidamente 

ou, ao contrário, se se trata de um estado mais duradouro que se gosta de viver com um 

intenso sentimento de provisoriedade”. Tal perspectiva pode, de certa forma, ser 

observada nos dois movimentos que acompanhamos.  

                                                           
12 Depoimento do senhor Jailson Araújo, 22 anos, em entrevista realizada numa tarde de domingo na residência de 
seus pais em Horizonte Novo-BA. 
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3. Perspectiva histórica 

Um breve recuo ao processo de industrialização e transformação da cidade de 

São Paulo no atual centro urbano se faz necessário para compreender a escolha da 

Zona Leste da cidade, o bairro de Cidade Tiradentes em específico, como ponto chave 

para análise dos movimentos nordestinos de retorno nas últimas décadas. 

Até a década de 1920 o crescimento urbano da cidade de São Paulo não havia 

ultrapassado o centro da cidade, a ocupação urbana mais distante no sentido leste 

alcançava o atual distrito da Penha, que está a 9km do centro. O início da transição 

econômica de base agroexportadora para a estrutura produtiva urbano industrial se deu 

em 1930, ano em que a população da cidade atingiu o primeiro milhão de habitantes. 

Nos decênios seguintes observa-se a crescente estruturação do parque industrial 

paulistano que se consolidou em 1950, período em que se intensifica a expansão urbana 

em todas as direções. A história da expansão urbana paulistana é também a história da 

chegada de trabalhadores migrantes de todo o país que buscavam mais e melhores 

possibilidades e condições de existência nos novos centros industriais. As décadas de 

1950 e 1960, consideradas como período de maior expansão urbana da periferia são 

igualmente as décadas em que se registra o aumento da chegada de imigrantes.  

Entre estes migrantes, nota-se que o contingente de trabalhadores provenientes 

da região nordestina mantém-se, desde a década de 1970 até os anos 2000, superior ao 

número de trabalhadores advindos das outras regiões do país. A este respeito, Castilho 

(2015, 184) informa: 

A partir da década de 1980, com o avanço das vias de circulação e dos meios de 
transporte, o movimento migratório em direção a São Paulo passa a contar com 
uma parcela de trabalhadores de origem distante. Destaque para a região 
nordeste que até a década de 1970 representava 25,9% dos não residentes. Em 
1980 esta proporção sobe para 35%. Em 1990 esta tendência permanece quando 
a proporção sobe para 45,2%. Ano 2000 sobe para 51% sobre o total de migrantes 
residindo na cidade de São Paulo. 

A pesquisa de Castilho se propõe a compreender os processos de produção e 

aquisição da casa própria no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes pela classe 

trabalhadora entre os anos de 1975 a 1998 e nos auxilia a compreender a construção 
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dos primeiros conjuntos habitacionais, consequente fundação do bairro, e 

posteriormente, no início da década 1980, quando se intensifica o deslocamento de 

trabalhadores para o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes - que é para nós o ponto 

de maior interesse – as profundas relações entre a chegada dos migrantes nordestinos 

e o crescimento populacional e desenvolvimento do bairro de Cidade Tiradentes, como 

afirma o autor: “Assim como ocorreu em diversos distritos da periferia de São Paulo, o 

crescimento populacional de Cidade Tiradentes está diretamente relacionado à chegada 

de migrantes da região nordeste que se deslocaram para lá em busca da casa própria.” 

(CASTILHO, 2015, p. 185). 

Dados do ano de 1996 coletados na pesquisa de Slomiansky (2002, p. 229) além 

de auxiliar a construção de argumentos no texto de Castilho, fundamentam e justificam 

a nossa questão. Neste ano, a autora relata em sua tese que 73,23% dos chefes de 

famílias residentes no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes eram de origem 

nordestina, enquanto a média para o município de São Paulo era de 50,75%. A partir 

destes dados, é possível pensar as razões pelas quais encontramos atualmente na Zona 

Leste da cidade de São Paulo, especificamente no bairro de Cidade Tiradentes, as 

histórias destes trabalhadores que agora planejam o caminho inverso e pretendem 

retornar.  

Neste sentido a experiência da senhora Eleni nos auxilia a compreender os dados 

apresentados. Natural da cidade de Cruz, Ceará, Eleni chegou em São Paulo no ano de 

1989, após o falecimento de seu pai. Filha mais velha em uma casa de seis irmãos, é a 

primeira de sua família a deslocar-se rumo à cidade grande. Retornou vinte e nove anos 

depois – vinte e três dos quais residiu em Cidade Tiradentes -, aos cinquenta e quatro 

anos de idade. Sobre voltar ao Ceará, Eleni relata:  

“Eu acho que amanhã tá fazendo dois meses que a gente chegou, tá muito 
recente. Mas assim, eu já tenho certeza que eu consigo ficar aqui sem precisar 
de São Paulo mais. A única coisa que eu lembro de São Paulo é de minhas 
filhas. São Paulo pra mim... Eu nem lembrava que São Paulo existia. Mas como 
eu tenho os meus dois pedacinhos lá é complicado. É difícil não lembrar.”13 

                                                           
13Depoimento de dona Eleni Vasconcelos, 54 anos, em entrevista realizada por telefone, 19 de Agosto, 2018. 
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Diante desta narrativa, podemos observar que os vínculos e memórias que a 

trabalhadora busca articular a respeito da cidade em que viveu durante mais da metade 

de sua vida, acha-se somente relacionado ao fato de suas filhas continuarem a morar 

em São Paulo. Que esquecimentos, então, procura-se produzir? O trecho de depoimento 

de que segue nos dá pistas a esse respeito. Quando indagada sobre o período em que 

esteve em São Paulo, responde:  

“A gente só trabalhava. Eu me sentia muita sozinha. Então assim, teve muitos 
momentos bons, mas teve... nunca fui de passear, nunca fui em balada, nunca.. 
praticamente eu não conheço nada em São Paulo. Eu saía era do serviço pra 
casa.. Aí quando eu fui morar com ele [seu esposo] foi que as meninas vieram e 
aí foi que eu não saí muito. Então eu não tenho muito assim, de dizer ‘ai, eu me 
lembro muito de São Paulo, porque lá eu passeei muito, lá eu passei muitas 
coisas, lá eu vivi isso, vivi aquilo.. não!”14 

A relação cidade-migrante, neste caso, só existe por meio do trabalho, que é na 

verdade o mote principal da existência do sujeito. Em condições análogas, Sayad busca 

definir o migrante como essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho 

provisória, temporária, em trânsito (SAYAD, 1998, p.54). Desta maneira, não “precisar” 

de São Paulo, para dona Eleni, além dos óbvios fatores econômicos, inseridos no 

momento primeiro de sua migração, pode significar por outro lado, realmente existir de 

outra maneira. 

Os movimentos que buscamos pensar e cujas pesquisas encontram-se em 

andamento nos levam a refletir a partir da perspectiva de Sayad que o retorno está 

sempre latente na essência do migrante, é o desejo e o sonho e, por vezes, é o que 

impulsiona a aceitar condições de trabalho pouco favoráveis, como longas jornadas, 

suportar as dificuldades cotidianas do “viver desenraizado” porque se espera e planeja 

reencontrar a outra maneira de viver, ainda que não seja mais aquela deixada. Para 

Sayad (2000, p. 14) não se vive no seio de outra sociedade sem que algo permaneça 

desta presença, sem que se sofra mais ou menos profundamente, consciente ou 

inconscientemente. É nesta perspectiva que buscamos compreender o processo e as 

                                                           
14Depoimento de dona Eleni Vasconcelos, 54 anos, em entrevista realizada por telefone, 19 de agosto, 2018. 
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experiências dos trabalhadores nordestinos em Minas Gerais e em São Paulo, em suas 

motivações para a partida e as expectativas de retorno. 

Palavras-chave: trabalhadores nordestinos; migração e retorno. 
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O retorno dos trabalhadores canavieiros ao sertão paraibano: 

projetos e afetos 
Maciel Cover15 

 

A migração sazonal de trabalhadores rurais de municípios do interior do estado 

da Paraíba para as regiões de usinas canavieiras de outros estados brasileiros é uma 

prática recorrente desde os anos 1980 e mobiliza uma parcela significativa de famílias e 

comunidades.Tendências percebidas por pesquisas realizadas sobre este tema, como 

de Menezes (1985), Garcia Jr. (1989), Silva (2006, 2011) e Cover (2011) indicam que 

uma das características relacionadas às migrações por trabalho, ou seja, de pessoas 

deslocarem-se de sua terranatal para trabalhar num local geograficamente distante, é 

terem vista a possibilidade de conquistar recursos para desenvolver projetos presentes 

e futuros na localidade de origem, através da construção ou melhoria das moradias, 

aquisição ou aumento de propriedades fundiárias, aquisição de veículos, 

desenvolvimento de atividades de comércio, realização de cerimoniais e festividades 

como casamentos, inauguração de casas, aniversários, entre outros.  

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o processo de retorno destes 

trabalhadores migrantes, dialogando com as reflexões de Abdelmalek Sayad (2000). Os 

aportes teóricos oferecidos por este pensador argelino, nos permite pensar o tema dando 

maior atenção ao retorno, fator que está presente na descrição das características do 

processo de migração acima descrito, e que pode ser melhor desenvolvido e refletido. 

O material empírico que nos debruçaremos foi coletado por pesquisa de campo 

realizada entre os anos de 2010 à 2015, em São José de Piranhas no estado da Paraíba 

e em Santa Bárbara d’Oeste no estado de São Paulo. Foram realizadas observações 

participantes e entrevistas, nos espaços das casas dos trabalhadores, nas comunidades 

                                                           
15 Professor Adjunto – Universidade Federal do Tocantins e Pesquisador Visitante (Pós-doc.) - PPGCS/UNICAMP.A 
pesquisa foi financiada pela CAPES/MEC. 
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rurais, em sindicatos, nos canaviais das usinas e alojamentos onde moravam os 

migrantes no período da safra. 

Os resultados desta pesquisa que buscamos refletir neste texto se referem a dois 

pontos fundamentais complementares que compõem a reflexão de Sayad, o 

pertencimento e o retorno. Por mais que os estudos de Sayad se concentram em 

observar um tipo de migração que perpassa as fronteiras nacionais, o que é 

qualitativamente diferente ao caso das migrações sazonais internas no Brasil, considero 

que em termos de chave analítica, é pertinente e produtivo pensar o pertencimento ao 

local de origem, à terra natal, aos aspectos de relações sociais que se contrastam com 

as situações encontradas nas regiões de destino destes trabalhadores migrantes, e que 

oferecem pistas para compreender um pertencimento.  

Alguns aspectos contrastam e podem ser enunciados para demonstrar o 

contraste. Em suas localidades de origem, os trabalhadores vivem com suas famílias, 

em suas casas habitadas por familiares e parentes, dividindo o espaço doméstico com 

homens e mulheres, com uma rotina de trabalho que observa datas tradicionais, tarefas 

tradicionalmente divididas e desenvolvidas por gerações anteriores, seja na atividade 

pecuária, seja na atividade agrícola, com trabalhos e festividades colocados no tempo 

de seca e também nos tempos de chuva. Nas localidades de destino, o cotidiano se 

apresenta em outra forma. As moradias são em forma de alojamentos, onde moram os 

trabalhadores, dividindo quartos com mais três ou quatro colegas. A rotina de trabalho 

segue a programação da usina, com início às seis da manhã, com almoço na lavoura e 

retorno ao alojamento no final da tarde. O tempo é organizado pelo contrato feito com a 

usina, de maneira geral, seis dias de serviço e um de folga. As relações sociais de 

trabalho são orientadas nos termos do contrato capitalista, com vigilância e controle 

exercidos de maneira próxima por encarregados e chefes. Nota-se um existir no tempo 

e no espaço de maneira diferente. Em sua terra natal, prevalecem as percepções de 

homem chefe de família e membro de um grupo social, diferentes da usina, onde 

prevalece a percepção de ser mais um trabalhador, uniformizado por regras a serem 
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seguidas e tarefas a serem feitas, dentro de um padrão industrial de organização do 

trabalho agrícola.  

Observamos, estando com os trabalhadores nos alojamentos de usinas no estado 

de São Paulo, de que todos os dias, eles se mantinham em contato com suas esposas 

e famílias, para gerenciar tarefas relativas ao cotidiano das famílias, em assuntos 

relacionados à criação de animais, ou gestão de água no período de seca, para se 

informar das atividades familiares e políticas do interior da Paraíba. Um exemplo notório 

foi durante as eleições de 2010, em que pouco importava quem tivera sido eleito 

governador ou deputado pelo estado de São Paulo. Importava era o resultado no estado 

da Paraíba e as reações de suas famílias com seus aliados políticos locais.  

Ao quadro deste tipo de pertencimento, deve-se mencionar que os trabalhadores 

têm presente sua condição de temporários, de que não vieram para ficar definitivamente, 

vieram para trabalhar por uma safra, de que estão regidos por um contrato temporário. 

Trabalha-se pela colheita, é-se demitido, recebe-se o seguro desemprego, espera-se ser 

contratado para a outra colheita. Este é um ponto relevante. Mesmo assim, e não menos 

relevante, é o fato de que há um constate avivamento da identidade de origem, do 

fortalecimento de laços de amizade e parentesco, dos constantes contatos com a terra 

natal e do anseio de a ela voltar.  

Estes elementos nos permitem compor a outra ponta da reflexão. A discussão 

sobre retorno, pressupõe um pertencimento a determinada localidade. Este 

pertencimento é evidenciado nas práticas acima observadas. Traços do perfil dos 

trabalhadores migrantes podem ser descritos como sendo um grupo composto 

majoritariamente por homens na faixa etária dos 18 aos 35 anos, que desenvolvem 

principalmente as atividades de colheita da cana-de-açúcar, entre os meses de março a 

novembro.  

Não menos relevante são os fluxos contínuos dos trabalhadores que são 

empregados nas atividades de plantio e cultivo da cana-de-açúcar, por mais que em 

termos numéricos este fluxo ocupe uma quantidade menor de trabalhadores em relação 
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à colheita. O retorno dos trabalhadores da colheita acontece nos meses de novembro e 

dezembro, sendo marcado por acolhidas e festividades que envolve familiares e amigos 

destas localidades de origem. Além dos projetos no campo econômico e social, observa-

se uma série de aspectos afetivos relativos ao retorno, que se expressam na contagem 

de dias restantes para finalizar a safra e voltar para a terra natal, na administração de 

sentimentos como a saudade, nas memórias sempre ativadas e significadas, nas 

apostas sobre a data do término da colheita da cana-de-açúcar de determinada fazenda. 

Estes aspectos nos permitem compreender, desde um ponto de vista sociológico, 

elementos que caracterizam esta categoria de trabalhadores. Pensar a migração sazonal 

implica, entre outros aspectos, em compreender a relação entre os que partem e os que 

ficam, devido a própria situação específica deste tipo de migrantes. Implicam em pensar 

os instrumentos e práticas que mantém os laços avivados no período em que os 

trabalhadores se encontram distantes de sua terra natal. Implica em compreender que o 

evento da ida, marcado pelos choros de despedidas por parte de quem vai e de quem 

fica, se contrasta e se conecta com o momento da volta, do retorno, que nos termos de 

Sayad, se evidencia um princípio simbólico que abre e fecha ciclos de migrações.  
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 “Meu Portugal é a aldeia”: emigração, festa e retorno a partir do 

interior nordeste português 
 

Weslei Estradiote Rodrigues16 

1. Introdução  

Esta apresentação aborda as dinâmicas contemporâneas da emigração 

portuguesa. Ela é um recorte da pesquisa etnográfica multilocalizada (Marcus, 1996) que 

realizei entre 2011 e 2013. O estudo enfoca uma aldeia do interior nordeste de Portugal 

que, como a maioria das aldeias portuguesas, é há décadas intensamente marcada pela 

emigração. Os censos decenais comprovam o progressivo e regular esvaziamento das 

aldeias de modo geral, e de Vilas Boas especificamente.  

 No entanto, a despeito do rareamento populacional, a aldeia continua ocupando 

papel de destaque na economia simbólica da migração: referente para o qual sempre se 

retorna, a aldeia é o lastro de toda a trajetória e conquista migrante. Com cada vez menos 

pessoas, ela continua crescendo, com casas e sobretudo com celebrações cada vez 

mais suntuosas. Desse modo, busco pensar a mobilidade populacional de um ponto de 

vista que enfoca majoritariamente as relações construídas e mantidas com referência ao 

contexto de partida dos agentes migrantes. Assim, a pergunta primeira que move a 

pesquisa não é a comum “por que partem?” (embora seja também relevante), mas 

sobretudo “por que continuam voltando?”. A dinâmica das mobilidades como centro da 

problemática sugere uma temporalidade cíclica da migração, que é produzida entre 

afastamentos e retornos que respeitam a lógica local, nativa, da festa anual. 

 A pesquisa teve como objetivos, portanto, investigar a dinâmica dos movimentos 

migratórios de idas e retornos, intensificados contemporaneamente. Buscou também 

identificar as redes migrantes que constituem e reconstituem nos contextos de destino 

                                                           
16 Doutorando em Sociologia (CNPq), mestre em Antropologia Social (CNPq, 2011-2013), bacharel em Ciências 
Sociais e Licenciado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). 
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relações de parentesco e vizinhança. Do mesmo modo, a pesquisa objetivou delinear os 

modos de distender relações sociais através das fronteiras nacionais, bem como os 

modos de constituir o reencontro. Trata-se de, a partir do reconhecimento amplo de uma 

configuração transnacional, realizar um recorte e procurar, pelo adensamento 

etnográfico, compreender de que modo o espalhamento populacional é um vetor que 

produz a aldeia, o plano local, por meio da participação intensiva e continuada dos 

emigrantes através de redes distendidas de relações que envolvem parentesco, 

afinidades, sociabilidades, rivalidades, vicinalidades, etc. 

2. Metodologia  

A metodologia consistiu, sobretudo, na prática etnográfica. Foram duas incursões 

a campo, mas não a “um” campo. A etnografia constituiu-se multilocalizada e, assim, por 

estar colada aos agentes e práticas, o trabalho de observação foi se movendo tanto 

quanto possível entre os contextos de destino imigratório e a aldeia em Portugal. A 

dinâmica cultural dos trânsitos migratórios, por meio dos repetidos retornos, termina por 

dispor a aldeia no centro de uma série de processos translocais. Espécie de nó 

etnográfico, a aldeia, princípio e fim da análise, constitui o que George Marcus chama de 

“contexto multilocalizado” (1996: 97).  

A proposta de um enfoque multilocalizado desloca a perspectiva clássica da 

etnografia ligada a um sítio delimitado de pesquisa para propor que o trabalho de 

observação se faça no deslocamento, acompanhando os agentes e as dinâmicas por 

eles configuradas. Seguir os emigrantes em seus trajetos é um caminho que ajuda na 

compreensão do fenômeno porque coloca a experiência etnográfica em movimento e 

refaz os percursos, recuperando as experiências do deslocamento. 

3. Resultados e Discussão 

Vilas Boas é uma aldeia do concelho de Vila Flor, no distrito de Bragança, na 

porção nordeste de Portugal. Embora parte relevante do trabalho de campo tenha 

acontecido acompanhando migrantes em seus lugares de residência na França e na 
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Espanha, bem como durante seus deslocamentos de um país a outro, a maior parte da 

pesquisa sucedeu na aldeia. O período enfocado foi o das festividades populares e 

arraiais do mês de agosto, auge do verão. 

 As aldeias e freguesias em geral concentram nesse período a comemoração de 

festividades de caráter religioso, em homenagem aos santos padroeiros de cada uma 

delas. Esses festivais anuais são o principal referente para a renovação de um ciclo de 

afastamento e retorno, ou seja, pontuam a renovação contínua da dinâmica emigratória 

das aldeias do norte português. Em Vilas Boas as festas em celebração às crenças locais 

começam no final de julho e são acompanhadas pela chegada dos primeiros emigrantes. 

Nesse quadro, as festas e a romaria de Nossa Senhora da Assunção são o apogeu tão 

ansiado. Tanto por sua dimensão profana quanto pela celebração do sagrado, a festa 

pode ser considerada o momento salutar do ciclo ritual da aldeia. Ela demarca os 

intervalos da vida social, e assim, o retorno dos ausentes. 

 A etnografia da festa revelou-se, então, além de um instrumento privilegiado de 

observação, uma estratégia que se valeu do caráter cíclico da dinâmica emigratória para 

realizar a observação de uma situação de aglutinação de eventos, de grande intensidade 

de práticas e interações. Busquei, portanto, desenvolver uma etnografia do tempo festivo 

do retorno com o intuito de ver cruzarem-se os espaços e temporalidades da migração 

e da festa.  

 Ponto focal dos deslocamentos, a aldeia sobressai durante o contexto festivo. As 

famílias se organizam e se preparam para o mês de agosto, quando boa parte do 

contingente migrante retorna para a aldeia. Durante esse mês as aldeias, que na maior 

parte do ano vivem uma regularidade monótona, revivificam-se com o fenômeno cíclico 

de retorno. Para o migrante, estar de volta à aldeia significa estar mais uma vez diante 

de um conjunto de relações (familiares, de amizade, vizinhança e conflito). O migrante 

se depara com um contexto em que precisa se reinserir e em que as relações são 

acionadas de modo mais imediato (relações que têm outra característica e ritmo durante 

o restante do ano).  
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 Nesse quadro, as relações e hierarquias sociais se atualizam; nele também é que 

os projetos individuais de ascensão efetivam seu sentido social na medida em que os 

signos do sucesso são publicamente apresentados e coletivamente reconhecidos. 

Conforme Sayad, “voltar rico, efetivamente ou somente em aparência, pois aqui a 

aparência conta talvez mais que a realidade, consiste em, de certa forma, querer fazer 

sua revanche social, mas também tornar claro para si e para os outros o sentido de sua 

emigração e de sua ausência, para que estas não sejam, uma e outra, pura vaidade, 

falência total, ato gratuito e, entretanto, absurdo, ato desprovido de qualquer significado, 

pois só há sentido e razão no reconhecimento que lhe atesta o grupo” (2000: 16). 

 É relevante, portanto, enfatizar como a circulação transnacional não se dá 

unidirecionalmente, no sentido de um afastamento que desliga, mas também no sentido 

inverso, quando então a empreitada migratória se completa e fica caracterizado que a 

aldeia é parte decisiva desse campo social, que motiva e coloca em curso os agentes. 

Como bem observa Caroline Brettell, “ao emigrar, migrantes portugueses estão 

procurando no exterior um meio de conquistar prestígio e mobilidade no interior de seu 

próprio sistema social” (2003: 64, tradução minha). Nesse sentido, somente quando 

retorna é que o migrante finalmente faz uso da casa (muitas vezes luxuosa) que construiu 

e que na maior parte do ano atua apenas como um símbolo gravado no espaço da aldeia, 

ou seja, como uma metonímia da família ausente. 

 O interesse por diversas vias manifesto pelos emigrantes em sustentar a pertença 

(por meio da casa que construiu, das remessas de dinheiro, da participação na festa, 

etc.) sugere também a projeção de um retorno definitivo. Por outro lado e de modo 

similar, para todo aldeão está sempre colocada e latente a possibilidade de emigrar (e 

quando ocorre, o comum é que uns sirvam de ponte aos outros, prestando auxílio). Não 

há, portanto, posição estanque: nem se é inerentemente aldeão, nem se é imigrante de 

modo imanente. De todo modo, não apenas os que migraram permanecem inseridos no 

sistema social, como a própria migração o integra e reproduz. Enquanto pensam em 

partir ou anseiam retornar, aldeão e emigrante executam o mesmo cálculo, conforme as 
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mesmas variáveis, num sistema social que, alargado, integra aldeia e destinos (Paris, 

Bordeaux, Castilla, etc.). 

 Ou seja, no contexto do reencontro de emigrantes e aldeões, mais 

especificamente durante os dias das celebrações (14 e 15 de agosto), o contingente 

migrante explicita publicamente seu interesse em se manter ligado ao local. É nesse 

contexto que o migrante alimenta o interesse em participar da vida social da aldeia. 

Continuar participando e mesmo incentivando a realização da festa (com contribuições 

financeiras, participações nas procissões e eventos ou ainda apenas demarcando sua 

presença nos espaços comuns, de sociabilidade) significa para o emigrante requisitar 

também participação em uma economia simbólica de produção da aldeia, da identidade 

aldeã. Significa, para quem parte, a possibilidade de amenizar as propriedades 

disruptivas da emigração e encontrar no seu deslocamento algo que indique 

continuidade (das relações, dos referenciais simbólicos, etc.).  

4. Conclusões 

Doravante, o esvaziamento da aldeia é gradual e vai se processando nos dias que 

seguem ao festejo, modo pelo qual se encerra o curto ciclo do retorno e a aldeia vai 

voltando a se constituir sem a presença dos emigrantes. A maior parte dos emigrantes 

retorna à cidade, a contragosto, com uma aparente resignação de Sísifo. Dessa forma 

afirmam uma última vez a contrariedade implicada na experiência migratória, ambígua e 

nunca resolvida, entre o projeto de partir e o desejo de permanecer. 

 Considerando a centralidade conferida por Abdelmalek Sayad à noção de retorno 

(“elemento constitutivo da condição do imigrante” (2000)), destaco os significados êmicos 

do regresso anual nos períodos festivos, observando os modos pelos quais a vida nos 

contextos de destino se articula à temporalidade propriamente local das celebrações 

(que são para as aldeias os grandes eventos anuais, altamente ansiados, e que 

congregam aldeões e emigrantes, momento em que culmina todo o processo social aqui 

enfocado). Enfim,o engajamento reiterado dos emigrantes na festa sugere que é a aldeia 

que está no centro do próprio sentido atribuído aos deslocamentos, à migração e ao 
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retorno. Para aqueles que migram “é tal o poder revigorante da festa, que é justo dizer 

que [vive] ‘na recordação de uma festa e na expectativa de outra’” (Perez, 2002: 25). 

 Nesse contexto de reencontro, as relações familiares e de vizinhança que se 

distendem ao longo do ano são estruturantes das tensões que se interpõem entre os que 

partem e aqueles que permanecem, e se reconfiguram na prática. Cidade e aldeia 

passam a constituir um mesmo sistema social em que a experiência do imigrante está 

sempre atravessada por suas estratégias de ascensão social na aldeia. A migração, 

assim, constitui um sistema em que os migrantes continuam produzindo a aldeia por 

meio de uma economia do movimento, em que o retorno opera decisivamente. 

Palavras-Chave: Portugal; Emigração; Retorno; Festa; Aldeia. 
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