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Desde os séculos
XV e XVI
enquanto
desbravadores
e
colonizadores de novas terras - e posteriormente, a partir do século XIX com a sua transformação em mão-de-obra imigrante -o movimento de pessoas
pelo mundo é parte consti tutiva da experiência portuguesa. Fernando Pessoa
capta poeticamente a essência da identidade (transnacional) portuguesa que
é recorrentemente construida e reconstruida nessa continua peregrinação
mundo afora, ao assinalar que num português que é somente português não
é português".
Por sua vez, Eduardo Lourenço(l978), valendo-se de uma
outra metafora Pessoana, visualiza Portugal
como sendo um "navio-naçao"
(ou naçao-navio) dentro do qual os portugueses já nasceriam embarcados.
Poesia imigrante também tende a justapor a experiência peregrina dos
portugueses à uma imagem de Portugal enquanto uma naçao-navio espalhada
(ou exportada) pelo mundo. Este é o caso de Torna-Viagem do poeta José
Francisco Costa, um imigrante açoriano radicado em New England, U.S.A:
desembarco em qualquer portela, sorridente
de slide pronto a ser impresso
e a pergunta: como vai cá dentro
a paisagem do mundo que trago do avesso.
josé, quando é a ida?
jose, quando é a volta?
na tasca, no róssio, à porta-de -casa,
sou o eco das via?ens que já fez
esta pátria de ha seculos exportada
de um país desfeito em lenços-de-adeus
josé, quando é a ida?
jose, quando é a volta?
vomitado em boston, frankfurt, ou paris ...
esquecido (?) da guitarra e do vinho verde
fazendo contas à fortuna que fiz
-eu nao sei se fico se voltarei mais cedojose, quando é a ida?
josé, quando é a volta?
"',

Este "eco de viagens" em "um país desfeito em lenços-de adeus"
perpassa a experiência histórica dos portugueses e mesmo aqueles que
continuaram
a vi ver em Portugal s âo marcados pela peregrinação
de
parentes. Esta recorrente e ancestral separação entre parentes, que
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remonta ao período de construção de um Portugal ultramarino, é também
cantada em versos. Basta lembrar Mar Salgado, de Fernando Pessoa.

o mar salgado, quanto do teu sal
são l~grimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

,
Igualmente, no imagin~rio popular português, como coro~rio
dessa
longa vivência errante, a noção de um povo "espalhado pelo mundo" ou de
"famílias espalhadas pelo mundo" prevalesce enquanto parte constitutiva
da Portugal idade. E até mesmo descendentes de imigrantes - que não tem
necessariamente a memória da imigração e nem da separayão
- convivem em
seu cotidiano (em muitos casos somente) com o imaginaria "manufaturado
para a tradição familiar" de parentes dispersos mundo afora
Como
exemplo, vide o poema As fotos na casa de meu pai, do luso-americano
Nelson Vieira
Arranjadas numas molduras
que nem sepulturas
memórias de uma vida longa e dura
estas fotos na casa de meu pai
coladas e pegadas umas às outras
quadros primitivos de sentimentos profundos
Retratos de uma familia estrangeirada
de almas reunidas por mares de papeladas
estas fotos na casa de meu pai
Estas fotos na casa do meu pai
lembranças de uma correspondência
de vidas desencontradas
as vezes nunca conhecidas

que dura e perdura

Tesouros da Madeira, do Brazil, da Venezuela
pendurados num quarto sotão
onde um mês por outro
evocam uma carta obrigatória
escrita num português fonético
que ainda cheira a quarta classe
estas fotos na casa do meu pai
Irmãos, sobrinhos, pais,
meus tios, primos, avós
relações pouco vividas
parentes manufaturados para a t~adição
Estas fotos na casa do meu pai
herança imigrante minha
2
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são reflexos de uma vida sentida
e nunca tida.
Este
imagin2Íio
desterritorializado
de Portugal
e dos
portugueses - marcado pela separação de parentes- permeia a recente
construção de "uma nação populacional (portuguesa) espalhada pelos quatro
cantos do mundo"(in Aguiar, M.1985:5). Na conjuntura histórica da perda
das últimas possessões
ultramarinas
e do ingresso de Portugal na
Comunidade Européia, o Estado pós-colonial português optou por incluir
-.suas populações disseminadas pelo mundo (até então consideradas um "mal
necessario") nesta nova e mais ampliada comunidade política imaginada (cf.
Anderson, B 1983).
As redes transnacionais
de famílias portuguesas
tornaram-se,
assim,
cruciais
para
a legitimidade
de uma nação
espacialmente desterritorializada.
Tendo como contexto a longa experiência errante dos portugueses e seu
imaginário marcado pela separação de parentes mundo afora, examino a
relação existente entre a construção de uma nação espacialmente desterritorializada e os processos históricos que marcam a transnacionalização
de famílias.
A partir desta perspectiva, a fim de detectar padrões de
continuidade
e mudança
no que se refere
ao transnacionalismo
e
transmigração
de migrantes internacionais,
analiso as genealogias de
migração
e estruturas
domésticas
de quatro gerações de imigrantes
portugueses de New Bedford, uma cidade industrial de New England,U.S.A .
De acôrdo com o enfoque transnacional de Glick-Schiller,
Basch e
Blanc-Szanton, transnacionalismo refere-se a "um processo social recente
no qual migrantes estabelecem campos sociais que transpõem fronteiras
geograficas, culturais e políticas"; sendo que o elemento central desse
processo
é
constituido
pela
multiplicidade
de
envolvimentos
(familiares, econômicos, sociais, organizacionais, religiosos e políticos)
desses imigrantes tanto na terra natal quanto na sociedade receptora
(1992:1 ). Como corolario, imigrantes transformam-se em transmigrantes
quando constroem campos sociais que unem a sociedade de origem e a de
recepção numa construção social única (ibid:l). Na medida em que este
enfoque foi desenvolvido tão somente a partir de descobertas empíricas
sobre os assim chamados novos imigrantes (principalmente
aqueles que
emigraram
do Caribe, da Asia e da India para os Estados Unidos, desde a
década de 1960) num pe r odo caracterizado
pela "reestruturação
da
de s Lndusrt r-La Lí z aç ão " americana, permanece a indagação se transnacionalismo
e transmigração consti tuem de fato um fenômeno novo e diferente em relação
às imigrações do passado. (ibid:2).
í

Ao adotar o enfoque transnacional,
o meu objetivo é o de trazer uma
perspectiva histórica a essas indagações. Muito embora os assim chamados
"riovos imigrantes" tivessem progressivamente substituído os europeus como
o maior contingente de mão-de-obra para os Estados Unidos, sucessivas
gerações de portugueses,
ligadàs errt re si por laços de parentesco,
continuaram a deslocar-se para New Bedford e cidades circunvizinhas. A
renovação contínua da migração portuguesa
para ee-:ea New England conjuntamente
com a sua longa história de peregrinação pelo mundo 3
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permi te, portanto, um exame detalhado dos padrões de continuidade e
mudança entre imigrações do passado e do presente, principalmente no que
se refere à relação existente entre a emergência de uma naçao espacialmente desterri torializada
e os processos
de transnacionalizaçao
de
famílias no contexto de uma nova ordem econômica mundial.
Ao iniciar a minha analise histórica, deparei-me com dados um tanto
paradoxais. De um lado, enquanto os portugueses de New Bedford sempre
tivessem
sido
"transnacionais",
a emergência
de novas
políticas
portuguesas e americanas de contrôle sobre suas populações migrantes no
contexto de uma nova ordem econômica mundial resultaram na intensificação
e, mesmo, na emergência
de novas formas de transnacionalizaçao
de
famílias. Por outro lado, estas políticas juntamente com processos de
migraçao em cadeia possibilitando a reunificaçao de parentes, ao mesmo
tempo, reforçaram a insularidade dessas famílias em New Bedford e cidades
circunvizinhas. Embora à primeira vista, êstes fenômenos possam parecer
contradi tórios, os padrões aparentemente
paradoxais
s âo de fato o
resultado de uma mesma dinâmica. O processo de internacionalização
da
economia mundial esta sendo acompanhado por novas formas de se imaginar
comunidades
políticas.
Estas
novas
conceptualizações
podem
ser
espacialmente
dispersas sendo que, em qualquer local, as tendências
globais podem refletir um crescendo de insularidades étnicas. Portanto,
êste ensaio destina-se a desvendar esse paradoxo no contexto de mudanças
na economia mundial e da consequente emergência, tanto em Portugal quanto
nos Estados Unidos,
de novas políticas
de controle
de migrantes
internacionais.
MIGRAçAO

E FAMíLIA NA (RE)CONSTRUÇAO

DA NAçAO E NACIONALIDADE

PORTUGUESA

Tal qual os poetas, o historiador Joel Serrao afirma em A Emigração
Portuguesa (1972), que "( ...) o drama nacional da emigraçao -de ontem,
de hoje, e de amanhã tambem (...)se inscreve, como parte de um todo, num
con~to
b§R
maIs ~que,
é afinal, o de toda a história de Portugal, a partir pelo
menos
do primeiro
quartel
do século XV." E revertendo
à essa
história, lança uma pergunta que considera liminar
os milhões de imigrantes portugueses que, a partir da segunda
metade do século XVIII, se tem espalhado pelas cinco partidas
do Mundo nao serao também país? Não serao êles, porém, que,
recusando-se, por imperiosas e inadi veis premências (primum
vivere ... ) à coisificação mítica, tem alimentado, e alimentam
ainda, a inércia do país na época contemporânea, essa sorte de
impotência que o mina, no respei tante às tarefas e às urgências
do futuro? (pg.22)-Embora o advento da Primeira Republica portuguesa tivesse ocorrido em
um período marcado por um dram;tico declínio econômico do país e pela
emigração em massa, a construçao da naçaq portuguesa (incluindo diversos
nacionalismos)
foi vinculada durante o períOdO colonial tão somente ao
passado remoto das grandes descobertas maritimas e a existência (real ou
mítica) de um Portugal ultramarino
(Lourenço, E.l978). A migração
4
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internacional de mao-de-obra, definida por críticos do Estado colonial
português ora como "mazela e apanagio de um povo cuja 'fronteiras' sempre
se localizaram com alguma fluidez, em qualquer parte do vasto mundo ... "
(Serrao, J.1975:12), ora como "nosso atestado de prostituiçao econômica
e política" (Oliveira Martins:
), tendeu a ser tratada, até a decada
de 1960, meramente como um "mal necess}'rio".
Nesta comunidade política imaginada, emigrantes tinham o status de
cidadaos de segunda classe, sendo caracterizados - até pelo menos meados
de 1940 - como "aqueles passageiros de barco, viajando de segunda e
terceira classe" (Cassola Ribeiro 1987). Mesmo após a revogaçao desta
definiçao, entidades governamentais -ainda considerando a emigraçao ilegal
como crime, continuaram a enfatizar políticas fiscais. Sàmente na década
de 1960, o govêrno colonial português, levando em consideraçao a divisao
internacional do trabalho, começou a implementar políticas de emigraçao
no contexto da política nacional do trabalho. Mas, independentemente das
mudanças de políticas em relação às suas populações desterri torializadas do controle fiscal ao controle da oferta do trabalho- sucessivos
nacionalismos exacerbados, glorificando a "raça Luzitana" sistematicamente enfatizavam a manut eriçâo unilateral da cul tura e lingua portuguesa.
(e, portanto, da identidade exclusivamente
portuguesa) no espaço da
imigraçao. No contexto dessas ideologias, a naturalizaçao de um cidadao
português, como nacional de um país estrangeiro, acarretava automaticamente a perda de sua nacionalidade portuguesa.
Após a Revoluçao Portuguesa de 1974, o Estado pós-colonial - continuou
a (re}inventar a tradição das descobertas no tempo presente. Mas, no
contexto da perda das últimas colônias além-mar, a (re}construção de uma
nação
ftentendida (... ) mais como populaçao do que como território"
fundamentou-se essencialmente
no reconhecimento da existência de uma nova
ordem econômica mundial dentro da qual Portugal se insere enquanto país
de emigraçao. Este reconhecimento é evidenciado em um discurso proferido
em 1986 pela Dra. Manuela Aguiar, na época Secret ria de Estado das
Comunidades Portuguesas:
(... ) na actualidade, a emigração j~~nao é uma consequência só
imputavel às condições próprias e intrinsecas dos povos que
tradicionalmente
calcorrearam o Mundo em busca do futuro; mesmo
que transformações
significativas
de estrutura tenham neles
ocorrido,
estejam em curso ou sejam previsíveis no futuro imediato, nao
se vê que atingam expressao bastante para impedir que as leis
do mercado
internacional do trabalho - que é do que se trata agoracontinuem
a canalizar para determinados países os trabalhadores dos países
economicamante
mais débeis
e preferencialmente
os mais
qualificados
(1986:15)
\
Tendo em vista a perspectiva da unificaçao da Europa em um cen;rio
onde liadisputa de mao-de-obra resolve-se (... ) em desfavor de países como
5
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Portugal,
num mundo cada vez mais comuni cante 11 (Aguiar,M.1986:15),
questoes referentes à interrelação entre emigração e
nacional idade
começaram a ser percebidas como sendo cruciais para a sobrevivência (e,
portanto, para a reinvenção) da nação portuguesa. Ainda em agôsto de 1980,
o então Ministro Sa Carneiro manifestava-se
respeito, em termos
semelhantes aos do historiador Serrão
.à

só poderemos sobreviver, só (... ) poderemos acreditar
em Portugal, e no seu futuro, se nos concebermos como Nação que
abrange os residentes e os não residentes, Todos tratados em pé
de igualdade. Mas se a nação é isto, então corno pode o estado
e a constituição, que é a Constituição da nação espartilhar os
direitos do emigrante? ... (in Aguiar, M: 5 e 6)
Corno resultado destas preocupações, o Estado português implementou
em 1981 uma nova lei baseada em uma construção
cultural ampla de
nacionalidade
e de parentesco. Esta nova lei, além de conceder aos
imigrantes o direi to à manutenção de dupla cidadania e ao voto, reconhece
a igualdade de direitos de homens e mulheres migrantes na transmissão da
nacionalidade portuguesa aos seus filhos e filhas (tanto para aqueles
nascidos IInaconstância do matrimônio
ou fora do casamento, quanto para
os adotivos), bem corno aos seus conjuges (Aguiar,M.1986),
ll

Esta construção mais ampla de nacionalidade, que leva em consideração
laços de parentesco consanguínios e afins, foi justificada
nos seguintes
termos:
De qualquer

forma, o que parece indubit}vel é que, do ponto de
vista dos Estados, haver seguramente vantagens em reconhecer,
no plano do direito, as situaçoes de facto que, nomeadamente,
as migraçoes internacionais criaram. Migração, a mudança do país
de residência di origem a novas ligaçoes, novos laços, novas
fidelidades. Mas isso não significa, do nosso ponto de vista,
que não se mantenha como elemento estrutural da identidade do
indivíduo, o elo profundo que o liga à terra e à cultura dos
seus antepassados. Ser; vantajoso, portanto, para os estados
regularem
entre
si
as
consequências
desses
duplos
laços ... (porque) para os indivíduos o fundamental
é serem
duplamente aceitos e queridos porque eles aceitam e querem,
duplamente, dois paises 11 (in Aguiar, M. 1986:362)

No contexto da emergência de uma nova ordem econômica mundial e tendo
em vista o trânsito livre de trabalhadores em uma Europa unificada, a
polí tica emigratória
portuguesa
finalmente
reconheceu
a experiência
ancestral (transnacional) de migrantes portugueses. Ao conceder a esses
migrantes direitos à dupla cidadania e ao voto, e ao reconhecer "que as
complexas
componentes
de uma política
emigratória
extravasam
uma
perspecti va puramente laboral" (pp19), o Estado transferiu os serviços de
emigração ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Corno corol~rio, este
Ministério passou a enfatizar os direitos humanos de seus trabalhadores
internacionais,
ao invés da simples oferta de trabalho, bem como o
IIrespeito total pela liberdade de emigrar ou regressar ao país (Aguiar,
6

M. 1986) e, portanto, as "idas e voltas" do José (e Maria). Finalmente,
como resultado
destas redefinições dram ticas da política de emigraçao
e, portanto, de controle sobre as suas populações desterri torial izadas que
passaram a legitimizar a nova construçao de uma naçao espalhada pelo
mundo, o termo lIimigrante" foi abolido e substi.tuído pelas expressões
"Portugueses fora de Portugal", IIPortugueses espalhados pelo mundo e
"Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo"
A CONSTRUÇAO
DE UM "TERRITORIO
TRANSNACIONALIZAçAO
DAS FAMiLIAS

..

FORA

DE

PORTUGAL"

E

A

Enquanto o maq í.n
j'ro dos portugueses abrange o mundo, 6 movimento da
migraçao portuguesa,
historicamente
ligada por redes de parentesco
regionalmente demarcadas, tende a seguir as demandas de trabalho numa
economia mundial em mudança. Desde as últimas décadas do século XIX até
a década de 1960, migrantes portugueses fixaram-se principalmente
no
Brasil e, em menor proporçao, nos Estados Unidos, na Venezuela e na
Argentina.
Posteriormente,
houve mudanças na direçao da mão-de-obra
migrante portuguesa. De fato, no contexto da reconstrução econômica da
Europa e da criação da Comunidade Européia, principalmente os migrantes
originarios de Portugal continental começaram a optar, entre as décadas
de 1960 e 1970, por uma migraçao intercontinental, radicando-se em números
significativos na França, Alemanha e Suiça, entre outros países europeus.
Embora em menor proporção, houve também continentais que continuaram a
valer-se de suas redes de parentesco para migrar para o Brasil e os
Estados Unidos. Durante aquele mesmo período, os açorianos, desafiando a
política portuguesa de enquadramento da mão-de-obra migrante na Europa,
continuaram massivamente a migrar em cadeia para os Estados Unidos. Ao
mesmo tempo, procuraram
novas alternati vas de trabalho
no Canad
(principalmente
devido à proximadade
com os Estados Unidos) e nas
Bermudas. Em contraposição,
a maioria dos migrantes
origin rios da
Madeira começaram a deslocar-se
para a Venezuela e Africa do Sul.
Finalmente, durante a década de 1980, quando a emigração portuguesa tendeu
a decrescer de maneira progressiva, os Estados Unidos tornaram-se o maior
receptor de migrantes dos Açores e de Portugal continental.
.í

-'

PORTUGUES

í

No contexto desse roteiro de peregrinação traçado pela demanda de mãode-obra e redes de parentes, h}mais de um século, famílias portuguesas
começaram a deslocar-se em massa para New Bedford (primeiro dos Açores e,
subsequentemente também da Madeira e de Portugal continental)
durante as
últimas décadas do século XIX, atingindo seu auge em 1910. Estes primeiros
contingentes de migrantes eram formados, em sua grande maioria, por
famílias de pequenos propriet rios agrícolas, lavradores sem terra e
artesões que procuravam escapar da miséria num período marcado pelo grande
declínio da economia portuguesa. Ht indicações que inicialmente a maioria
dedicou-se às atividades agrícolas e artesanais,
adquirindo,
quando
possível, parcelas de terra nos arredores da cidade.
A indústria texti 1 local, naquele período à vanguardada
da industrializaçao americana, empregava inicialmente uma mão-de-obra composta
por oper rios ingleses, irlandeses e franco-canadenses.
Posteriormente,
7

na virada do século, os portugueses, juntamente com outros trabalhadores
nao especializados
do leste da Europa, começaram a emigrar em grandes
números, como mao-de-obra barata para a indústria textil da regiao. Por
volta de 1910, j~ constituiam 40% do operariado textil de New Bedford.
Estimativas existentes ainda sugerem que na dé~ada de 1930, 80% dos
portugueses eram oper rios texteis, enquanto somente 15% era constituida
por profissionais
e gente do comércio. Embora houvesse estratificaçao
social entre os portugueses, aqueles que permaneceram em New Bedford,
foram profundamente atingidos - como tantos outros moradores da local idade- pelo declínio da indústria textil e a subsequente e longa depressao
economica que atingiu a regiao.
Embora a imigraçao portuguesa para New Bedford nunca tivesse cessado
completamente, em finais da década de 1950, o governo americano aprovou
um decreto especial facilitando a entrada de açorianos para os Estados
Unidos, devido a um dram tico terremoto ocorrido na Ilha de Faial
Posteriormente, com a implementaçao da legislaçao imigratória americana
de 1965, novos e sucessivos contingentes de imigrantes dos Açores, de
Portugal continental e da Africa Portuguesa fixaram-se em New Bedford.

Hí indicações de que os portugueses que migraram para New Bedford a
partir da década de 1970 tendem a ser mais estratificados
economica,
social e educacionalmente
que os contingentes anteriores. Contrastando
com as massas dos imigrantes do passado que chegaram à New Bedford para
fugir à miséria e à fome, uma proporçao consider vel de portugueses das
camadas médias figuram entre os "novos imigrantes". Enquanto h os que
emigraram para evitar que os seus filhos fossem recrutados para as guerras coloniais em Africa, outros
fixaram-se nos Estados Unidos tendo em
vista "o futuro dos filhos". Outros ainda foram obrigados a sair da
Africa portuguesa devido à independência das antigas colonias africanas
ou resolveram imigrar em reaçao à Revoluçao Portuguesa. Outros, ainda,
emigraram para New Bedford
após terem-se estabelecido em outros países
do mundo.
Estimativas sugerem que atualmente 60% dos 110.000 habitantes de New
Bedford aão de origem portuguesa. Esta percentagem inclui os assim chamados Luso-Americanos
(descendentes dos imigrantes que se fixaram em New
Bedford em v rios períodos históricos) muitos dos quais casaram-se com
membros de outros grupos imigrantes (franco-canadenses, ingleses, poloneses, italianos etc); Portugueses nascidos nos Estados Unidos que, juntamente, com os seus pais, mudaram-se para Portugal, seja anteriormente à
ou na década de 1930, e que retornaram à New Bedford a partir da década
de 1960;bem como novos contingentes de imigrantes e seus descendentes, a
maioria dos quais est ligada por relações de parentesco aos contigentes
mais antigos de imigrantes e seus descendents. Adicionalmente,
esta
percentagem
ainda inclui os cabo-verdeanos
que, anteriormente
à independência de Cabo Verde, faziam parte da 'comunidade' portuguesa de New
Bedford.
Atualmente,
os portugueses
de New Bedford diferenciam-se
sócioeconomica e educacionalmente.
Enquanto
50% da populaçao imigrante é
ainda constituida por operirios; luso-americanos, bem como segmentos da
8

· ,

população imigrante, estão representados nos di ferentes setores de ati vidades da região. Entretanto, apesar de seus números, imigrantes portugueses tem representação
inexpressiva
nos escalões governamentais
americanos,permanendo
à margem da estrutura de poder local. De fato, a
maioria dos imigrantes, segregada e auto-segreganqo-se, vive suas rotinas
di rias nos dois grandes bairros portugueses de New Bedford.
Estes dois bairros de New Bedford fazem parte de uma rede de enclaves
portugueses de New England, um espaço transnacional que Onesímo T. de
Almeida (198 ) cognomina de "L(U.S.A.)landia"
uma porção de Portugal rodeada pela América por todos os lados,
(... )uma nação especial composta por comunidades que não são
nem Portugal nem a América ... (que são) uma mistura de duas
culturas, um mundo entre Portugal e a América
Migração de mão-de-obra, redes formadas por relações de parentesco
(incluindo padrões de casamento
internacional),
circulação
de bens
materiais e simbólicos e a constante reinvenção de múltiplas camadas de
tempos e espaços portugueses em um cotidiano americano une de fato este
"mundo entre Portugal e a América" numa construção social única. Esta
construção social inclui ainda redes de relações sociais, materiais e
simbólicas formadas com parentes radicados em outros países do mundo e
que tendem a demarcar as rotas de imigração regional. Assim, entre os
açorianos de New Bedford, a densidade de relações sociais inclui também
parentes radicados na California, no Canada e no Brasil. Enquanto que as
redes de parentes
dos migrantes originarios de Portugal continental
estendem-se principalmente pela Europa e Brasil; para os Madeirenses esta
construção social única abrange principalmente
parentes que emigraram
para o Brasil, Africa do Sul e Venezuela.
/

Esta dimensão transnacional da imigração portuguesa es~ presente no
cotidiano de New Bedford. Sistematicamente,
anúncios das agências de
turismo locais, publicados no semanario Portuguese Times (jornal em
língua portuguesa da localidade), apregoam vôos a preços módicos para os
Açores,
Madeira,
Portugal
continental,
Brasil,
Canadz', Venezuela,
Bermudas, demarcando, assim, um roteiro da densidade dos campos sociais
dos portugueses de New Bedford. Esta densidade de relações transnacionais
pode também ser visualizada nos quatro relógios da Radio Globo, emissora
em língua portuguesa, que estabelecem as diferenças de hor~rios entre os
Açores, Portugal continental, Canad e Brasil.
New Bedford est{ presente na vida cotidiana de inúmeras regiões de
Portugal (principalmente nos Açores), tanto quanto Portugal est presente
em New Bedford. Imigrantes invariavelmente relembram que um avô ou uma
avó, a mãe ou o pai ou um outro parente nasceu ou viveu em alguma época
em New England. Para a maioria desses imigrantes, a experiência de viver
em Portugal foi invariavelmente
marcada pela constante emigração de
parentes, amigos e vizinhos para os Estados Unidos (bem como para outros
países) abrangendo a possibilidade sempre presente de se emigrar.
01 , como vai ...chegou a minha hora de partir" é a sentença
de uma canção migrante que narra como a emigração é constitutiva
9
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diano português. Em inúmeras regloes de Portugal (e principalmente nos
Açores), a aquisiçao de cidadania americana - bem como, acesso através de
parentesco e casamento, aos "papéis americanos" - constitui uma estratégia
recorrente que possibilita indivíduos e famílias a viverem entre Portugal
e os Estados Unidos. Portanto, nao é por acaso que descendentes
de
imigrantes, nascidos nos Estados Unidos mas que retornaram com os seus
pais para Portugal antes ou após 1930, bem como os seus parentes que permaneceram nos Estados Unidos, constituam o maior elo conector entre os
diversos contingentes de portugueses que emigraram antes e após 1960 para
os Estados Unidos. Mesmo durante a década de 1960. num período em que o
governo português estava tentando redirecionar o movimento da mao-deobra migrante portuguesa dos Estados Unidos para a Europa. redes de
parentesco continuaram a possibilitar a chegada de novos contingentes
portugueses (principalmente dos Açores e. em menor proporçao. de Portugal
continental)
para os Estados Unidos.
A antlise exploratória de 60 histórias orais e 25 genealogias traz à
tona estas diferentes densidades (regionalmente delimítadas) das redes
transnacionais de parentesco. Ao mesmo tempo. esta análise sugere que os
sucessivos contingentes de imigrantes que se fixaram em New Bedford em
diferentes períodos históricos es t âo ligados entre si através de redes de
parentesco que também tendem a ser regionalmente demarcadas. De fato. hí
indicações de que os contingentes mais recentes de imigrantes sao em.
última aflÍlise, membros (consanguínios ou afins) das mesmas famílias que
emigraram para New England no passado. Este é o caso da família de
Fernando. um jovem emigrante cursando atualmente universidade:
meu avô nasceu em New Bedford em 1919. Seus pais haviam deixado
Portugal para trabalhar nas indústrias de tecelagem de New
Bedford mas, em 1930,
decidiram retornar para a Serra da
Estrela por causa da Grande Depressao ..(. .)Meu avô casou-se em
em Portugal e teve cinco filhos ...Em 1960 (com a abertura da
imigraçao). como tinha cidadania americana. resolveu voltar
r para a América. trazendo a sua familia ....
A anilise dos dados coletados ainda sugere que o fluxo de imigrantes
portugueses entre Portugal e os Estados Unidos era contínuo antes da
promulgaçao, entre 1917 e 1924, de uma série de leis restringindo a
entrada de imigrantes aos Estados Unidos. Enquanto segmentos da popu Lação
migrante portuguesa radicaram-se permanentemente em NewBedford
e cidades
circunzinhas. outros deslocavam-se entre Portugal e os Estados Unidos (e
nos Estados Unidos, entre New England e a California) a fím de trabalhar
por alguns anos e, assim, acumular capital que os possíbilítassem comprar
propriedade fundi ria na terra natal. Muito embora houvesse naquele tempo
histórias de sucesso empresarial por parte de imígrantes que retornaram
à terra natal e investiram o seu capital em pequenas empresas • este
sucesso era tao somente o resultado de iniciativas privadas sem apoio
algum do Estado português.
Narra Elizabeth, descendente de uma família açoriana marcada pela
imigraçao
recorrente
de três gerações
diferentes
para os Estados
Unidos:
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os avós de minha mãe ja tinham vivido nos Estados Unidos.
Primeiro, em 1902, meu bisavô foi para a Califórnia
para
arranjar trabalho para o sustento de sua mulher e cinco filhos.
Após trabalhar na California por quatro anos, cuidando de
rebanhos, ele voltou para S.Miguel (Açores) e dez meses após a
sua volta, a minha avó nasceu. Em 1906, a família toda emigrou
para New Bedford ... meu bisavô arranjou emprêgo num cemitério
e a minha bisavó ganhava algum dinheiro tomando conta de criancas (além de seus próprios filhos). Em 1922, após terem conseguido poupar algum dinheiro, retornaram a S.Miguel com três
de seus filhos (inclusive a minha avó) enquanto os outros, j
casados, continuaram a viver em New Bedford.
Dois dos irmãos
da minha avó retornaram aos Estados Unidos ainda na década de
1950, com suas espôsas nascidas em S. Miguel.( ... ) A minha avó
só retornou para New Bedford após a minha mãe ter casado com o
meu pai ..... ( ...)ele j2'vivia nos Estados Unidos, mas voltou
para os Açores para achar uma espôsa ... (... ) Os dois irmãos da
minha mãe emigraram para o Canada, onde a espôsa de um dêles
tinha parentes
Desde a segunda metade da década de 1920 e durante a década de 1930,
com o declínio da indústria textil e a prolongada depressão econômica que
atingiu a região, o retorno de imigrantes portugueses para o seu país de
origem parece ter sido relativamente alto: houve imigrantes que retornaram à Portugal com suas famílias inteiras, inclusive filhos nascidos
nos Estados Unidos; outros retornaram à sua terra natal com os seus
filhos mais jovens ( nascidos em Portugal ou nos Estados Unidos), enquanto alguns de seus descendentes ji casados continuaram a viver nos Estados
Unidos. Neste contexto, a an~Lise de genealogias de migração indica que,
mesmo entre meados da década de 1920 e meados da década de 1950, quando
o sistema americano de quotas permitia anualmente apenas a entrada de 500
portugueses, aqueles que possuiam a cidadania americana
continuaram a
deslocar-se
entre
Portugal
e os Estados
Unidos,
algumas
vezes
acompanhados por esposas e filhos nascidos em Portugal. Outros, embora
radicados nos Estados Unidos, voltaram a Portugal a fim de encontrar
conjuges portugueses. Houve ainda outros que mudaram-se da New England
para outras regiões americanas, principalmente para a California.
Neste contexto, a chegada contínua aos Estados Unidos de
migrantes portugueses ligados por' laços de parentesco foi facilitada,
entre as décadas de 1960 e 1980, por políticas governamentais americanas
que estimulavam
a migração
em cadeia.
Estas políticas
inclusive
possibilitaram famílias inteiras a reunirem-se na Nova Inglaterra e, ao
mesmo tempo, reforçaram a estratégia familiar de escolha de conjuges para
filhos e filhas na terra natal.
Também, as estratégias paternalistas das fJ.'bricaslocais, favorecendo
o recrutamento de parentes de seus oper~rios portugueses - considerados
limãode obra dócil "_, facilitaram a entra,da de imigrantes recém-chegados
na força de trabalho americana. Assim, independentemente
de sua origem
social, a maioria dos imigrantes recem-chegados conseguiu os seus primeiros empregos em f}bricas baseadas no trabalho intensivo, f~bricas essas
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Na medida em que o recrutamento de mão-de-obra tendeu a obedecer
contornos nitidamente étnicos, a força de trabalho fabril de New Bedford
passou a ser formada majoritariamente
por oper~rias e operlrios portugueses, relacionados entre si por laços de parentesco. Entretanto,
o
trabalho fabril constitui-se, em muitos casos (princ,.ipalmente, mas não
somente, no caso de imigrantes mais jovens), meramente na primeira fonte
de emprêgo. O aprendizado da língua inglesa e a obtenção de uma especialização, ou a continuação dos estudos, abriram, via de regra, oportunidades para o ingresso em outras ocupações, como comércio, profissões
liberais e empregos na estrutura-bilingue da cidade. Também para imigrantes do sexo masculino, a construção civil e a pesca local
(cuja frota
pesqueira é predominantemente composta por continentais) revestiram-se em
opções ao trabalho fabril. Entretanto, para a grande maioria dos imigrantes, principalmente para aqueles que não aprenderam o inglês, o trabalho
industrial continuou a ser a principal fonte de emprêgo. De fato, até a
década de 1990, quando muitas f bricas encerraram as suas operações em
New Bedford, era comum encontrar-se imigrantes portugueses e seus parentes trabalhando conjuntamente, numa mesma fJ.'brica,por 15 ou 20 anos.Mas,
mesmo dentro da f1brica, o sistema de promoções
sempre privilegiou
aqueles com conhecimento do inglês. Enquanto a maioria dos operÍrios
portugueses tende a falar somente o português, supervisores e representantes sindicais são bilingues. Esta estrutura favorece a organização
insular destes imigrantes na cidade.
Com o advento nos Estados Unidos do seguro saúde (que data da década
de 1930) e a posterior implementação de benefícios de saúde para a Terceira Idade (na década de 1960), houve uma reformulação do "ideal de
retorno" entre os novos contingentes de imigrantes portugueses: da acumulação r~pida de capital à obtenção de aposentadoria
e, portanto, ao
usufruto da estrutura americana de benefícios sociais. Esta reformulação
de objetivos resultou em adiamentos constantes dos planos de regresso à
terra natalr
reforçando assim a fixação permanente de segmentos consider veis da população migrante assalariada nos Estados Unidos. Mas,
tendo em vista a continuidade do sonho de regresso, muitos "novos"
imigrantes mantiveram suas casas, terras e mesmo carros no país de
origem. Ao mesmo tempo, compraram, tão logo puderam, uma casa nos Estados
Unidos, que simboliza, de acôrdo com suas próprias palavras, seu acesso
a "um pedaço do sonho americano".
No espaço privado dessas casas de imigrantes,
o "downstairs"
(incluindo o quintal) representa a (re)construção da memória (utópica) da
vida vivida nas aldeias e cidades portuguesas. Principalmente imigrantes
de origem rural que se tornaram operáriOS nos Estados Unidos traduzem sua
saudade pela terra natal em prtticas sociais, associadas ao seu passado
de trabalho não-industrial,
tais como plantio de hortas, o fazer do
vinho,a costura e os bordados. Enquanto durante o seu turno de trabalho,
estes imigrantes transformam-se
em prolet;;rios, no seu tempo livre
continuam a ser lavradores e artesões. Em contraposição,
o "upstairs"
(andar superior) tende a concentrar
símbolos do consumo americano,
12

·

.

representando

a realizaçao

de, pelo menos, parcelas

do sonho americano.

Mas esta organizaçao espacial da casa é dinâmica e permeada por·
conflitos entre gerações e de gênero (que inclui conflitos relacionados
ao ingresso da mulher imigrante no mercado de trabalho). E se os pais
recriam Portugal, seus filhos (que tendem a perceber êstes dois espaços
como símbolos de seu confronto com o "choque de culturas") constantemente
trazem a América para dentro de casa. Enquanto muitos jovens imigrantes
e descendentes de imigrantes tendem a "transpor culturas" optando por
viver
sua
vida
como
membros
da
sociedade
americana;
outros
(principalmente aqueles que transformaram-se em mediadores culturais para
os seus pais) procuram justapor as suas experiências na intersecçao das
culturas portuguesas
americana na construçao de uma identidade lusoamericana.

No contexto de um ideal de regresso continuamento adiado e da ênfase
dada por parcelas dos novos contingentes de imigrantes ao "futuro dos
filhos", um número cada vez maior; desses jovens imigrantes (bem como de
descendentes de imigrantes) esta, pelo menos desde a década de 1970,
progressivamente prosseguindo
seus estudos nos Estados Unidos.
Dentre
êstes, principalmente
(mas não somente) aqueles que obtiveram um título
uni versi trio,
transformaram-se
em intermediJ.'rios culturais entre os
imigrantes
e as instituições
americanas.
Tendo em vista as suas
habilitações bilingues e biculturais no contexto da predominância de uma
ideologia americana que privilegia o pluralismo cultural, estas novas
gerações conseguiram galgar posições na estrutura do govêrno local, nas
agências
de assistência
social,
no sistema
educacional
bilingue
(implantado na década de 1970) e nas instituições portuguesas que foram
criadas nas décadas de 1970 com o apoio de verbas americanas. Mas, ao
ajudar os imigrantes (principalmente aqueles que não falam o inglês)
a
lidarem com as instituições americanas, esta intermediação cultural é um
outro fator intensificando
a insularidade
destes imigrantes em New
Bedford. Não por acaso, as políticas atuais do Estado pós-colonial
português, tentam sistematicamente
reforçar a transnacionalidade
desta
liderança bilingue e bicultural.
Mas, principalmente após terem adquirido direitos à dupla cidadania
e tendo em vista a melhoria de condições de vida em Portugal, imigrantes
aposentados começaram de fato a retornar à terra natal, enquanto seus
descendentes
(imigrantes e luso-americanos)
continuaram
a viver nos
Estados Unidos. Diferentemente dos fluxos migratórios do passado, êstes
aposentados, após o regresso à terra natal, tendem a viver simultaneamente entre Portugal e os Estados Unidos, usufruindo plenamente de seus
direitos à dupla cidadania (que em muitos casos inclui dupla e até tripla
aposentadoria), bem como de propriedades e investimentos acumulados nos
dois países. Este tipo de migraçao de retôrno resulta em visitas
frequentes
aos Estados Unidos e na intensificaçao
de telefonemas
intercontinentais para resolver todo e qualquer tipo de problemas da vida
cotidiana.
Esta tendência
esti aparentemente
intensificando-se
no
contexto da atual recessao americana.
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Tendo em vista os padrões da família extensa portuguesa,
este
fenômeno
possibilitou
a intensificaçao
de estruturas
familiares
(inclusive a formação de unidades domésticas) transnacionais, através da
qual decisões da vida cotidiana
abrangem e dependem de familiares
vi vendo entre Portugal e os Estados Unidos. Neste contexto, deve-se
salientar que relações de genero entre portugueses de New Bedford (das
quais o conflito é constitutivo) só podem ser entendidas levando-se em
consideração esta familia transnacional
emergente (que nao é somente
manufaturada através de fotos e tradições familiares)
Além do mais, a
incorporaçao progressiva de Portugal na economia mundial e a melhoria dos
padrões de vida em diversas regiões portuguesas também possibilitaram a
intensificação de investimentos feitos por imigrantes em Portugal, as
visitas de parentes vivendo em Portugal à New Bedford, bem como o aumento
de c r'cuLaç ão de bens materiais
e simbólicos,
que ultrapassam
as
recorrentes remessas feitas por imigrantes à terra natal ..
í

Histórias orais, bem como a literatura portuguesa, trazem à tona
memórias da chegada em vilas distantes de Portugal de grandes baus cheios
de bens materiais com "cheiro da América".Dias de MeIo, retrata em seu
seu romance Pedras Negras o que significava no passado a chegada em Pico
(Açores) de um imigrante,
carregado de baús,
os baús abertos - e o pai, a mae, Maria, os parentes, os
amigos, pasmados para as coisas que enchiam a casa do cheiro da
América!E todos queriam ver e sentir em suas mãos aquelas
coisas ricas. (... )
Velhos, novos, homens, mulheres e mesmo as crianças, todos
pasmavam para Francisco Marroco: o fato bonito, os sapatos
brilhantes, a gravata vistosa, a corrente de ouro atravessada
no peito, o relógio metido na algibeira do colete, o anel
enfiado no dedo. E o pai e a mae e o sogro e a sogra, que o
haviam de ser (o velho Roque esquecia as birras dos tempos
idos) - todos enroupados em farpelas novas. E Maria - que nunca
vira senao de xaile negro por cima da cabeça - toda feliz, com
roupas de seda, brincos nas orelhas, colares ao pescoço, anéus
em seus dedos . - E todas aquelas roupas, e todos aqueles
enfei tes, e todos aqueles luxos dos velhos e da Maria trazidos da América por Francisco Marroco, o senhor americano.!
E Ia vinham os irmaos do Domingo do Espírito
a toda a gente copos de vinho de cheiro e
chavados.
E chegavam parentes, amigos, conhecidos, e
palavras de satisfaçao a Francisco Marroco,
seu papel de americano.:

Santo, oferecendo
bolos de véspera
traziam abraços e
que adiantava, em

-Vamos dai tomar qualquer coisa que eu quero brindar ..
Ainda hoje, faz parte da cul tura imigrante dispender tempo e dinheiro
coletando presentes que sao anualmente enviados em baus para parentes em
Portugal, como forma de af rmação de mobilidade social nos Estados Unidos
í
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e, ao mesmo tempo, de proemí nênc a na terra natal. E, presentemente, como
no passado, estes baus ajudam o orçamento doméstico de muitos parentes
que continuaram vivendo em Portugal. Mas, atualmente em suas visitas à
Portugal, muitos desses imigrantes
surpreendem-se
com a melhoria do
padrão de vida na terra natal e questionam se .realmente valeu à pena
emigrar. Ao mesmo tempo, seus parentes em Portugal que obtiveram mobilidade social ascendente criticam o "gôsto do imigrante", cuja posição
social acabou sendo rebaixada na terra natal. Ao invés de fascinarem-se
com as "coisas ricas" trazidas ou enviadas pelo imigrante,
requisitam
agora marcas americanas específicas, marcando a transnacionalização
do
consumo e da economia doméstica.
í

Considerando-se um povo espalhado pelo mundo, diferentes contingentes
de imigrantes j)..' haviam estabelecido, no passado, redes transnacionais de
parentesco e projetos que ligavam as suas aspirações por uma vida melhor
às suas conexões nos dois mundos. Atualmente, no contexto da crescente
internacionalização
do capital, imigrantes portugueses
utilizam-se, da
melhor forma possível, de seus direitos à dupla cidadania.Como coroU ..
rio,
suas ações, interações e estratégias resultaram na emergência de novas
formas de transnacionalismo. Além da já mencionada formação de unidades
domésticas
transnacionais
incorporando
parentes
aposentados
que
retornaram a Portugal, está ocorrendo a intensificação
de um outro
fenômeno ligado ao aumento de investimentos feitos por imigrantes na
terra natal. Assim, principalmente
aqueles imigrantes que conseguiram
mobilidade econômica nos Estados Unido~ estão fazendo uso de estímulos
econômicos
proporcionados
pelo Estado pós colonial
português
para
estabelecem
negócios
em Portugal
em sociedade
com parentes
que
permaneceram na, ou retornaram à, terra natal.
Estas redes transnacionais
que distinguem os portugueses
de New
Bedford como membros de uma nação espacialmente desterritorializada,
bem
como a emergência de estruturas domésticas transnacionais, acabam também
por encapsul~-los, demarcando assim a insularidade desses imigrantes na
vida social de New Bedford. Se continuam a relacionar-se com seus parentes espalhados mundo afora, tendem ao mesmo tempo a reforçar os seus
laços (reais ou fictícios) com parentes que emigraram para New England.
Em programas diarios da Radio Globo, músicas dedicadas a parentes- mães,
pais, filhos, filhas, genros, noras, tios, avós, primos, primas,etc trazem à tona a importância da cons t ruçao e reconstruçao
de redes
familiares ( das quais o conflito pode ser constitutivo) no espaço da
migração. Estas redes transnacionais e regionais de parentesco acabam por
encapsular
e, por conseguinte
(auto) segregar
os
imigrantes
nos
"territórios" portugueses de New Bedford e regiões circunvizinhas. Mas se
estes territórios aparentam ser "enclaves" em uma América mul ticul tural demarcada por fronteiras e conflitos étnicos (que estimulam ainda mais a
segregação e auto-segregação de imigrantes) constituem de fato "espaços
transnacionais" que unem New England e Portugal (bem como algumas regiões
do Canada, do Brasil e de outros país de imigração portuguesa) em uma
construção social única.
..•
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l-Em meu artigo "Multiple Layers of Time and Space ..(op.clt), discuto em
detalhe, a partir de uma perspectiva histórica, os efeitos das v rias
políticas americanas e portuguesas na vida cotidiana e na mobilização
política de imigrantes portugueses radicados nos Estados Unidos.
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