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O trabalho que proponho apresentar tem como intuito discutir, a partir de recentes expe-

riências de pesquisa de campo, a abordagem transnacional de dinâmicas migratórias con-

temporâneas. Com base em pesquisa etnográfica em desenvolvimento sobre uma aldeia de 

feitio rural no nordeste de Portugal, procuro pensar que a aldeia é parte constituinte do que 

podemos denominar “campo social transnacional”, espaço alargado de relações que inclui 

também indivíduos que nunca cruzaram fronteiras, mas que estão ligados, por meio de re-

lações sociais, a indivíduos situados em lugares distantes. Múltiplos agentes sustentam essa 

formação através de fronteiras por meio das relações e trocas que efetuam continuamente, 

mas sobretudo por meio do retorno sazonal, da manutenção de sua influência na fabricação 

da vida cotidiana da aldeia. Procuro identificar e destacar os aspectos que conduzem à 

compreensão sistêmica do interesse pelo retorno enquanto investimento simultaneamente 

para a (re)produção material e simbólica da localidade. Procuro destarte articular uma vi-

sada que compreende os arranjos da emigração tendo em conta a estrutura de oferta de em-

pregos, as redes de relações, bem como os sentidos em disputa no sistema local de status e 

hierarquia. Com interesse centrado na sociedade de origem busco pensar como o espalha-

mento populacional pontua uma dinâmica que inclui a aldeia em uma nova ordem global 

de deslocamentos, valores e consumo. 

 

 Palavra-Chave: Festa; Retorno; Emigração; Transnacionalismo. 

 

 Se, para realizar as reflexões etnográficas que aqui pretendo, escolher principiar por 

um conspecto histórico, então é necessário partir do reconhecimento de que, tomado desde 
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uma imensa variedade de perspectivas, o mundo está se tornando paulatinamente mais ur-

bano. Diante disso, é importante lembrar também que a estatística, a antropologia, a histo-

riografia, a sociologia, o urbanismo, têm acompanhado esse processo, a formação das 

grandes cidades e o desenvolvimento da experiência de habitar o espaço urbano, desde pe-

lo menos o século XIX. Antes disso, já na baixa idade média, as cidades se formavam em-

brionariamente no interior dos burgos, financiadas pela intensificação da atividade comer-

cial e do crescimento populacional. Mas é no século XIX que a vida nas cidades ganha e-

minência. 

 Ao dedicar um pouco de atenção, sobretudo à segunda metade do século XIX, nota-

se o crescimento urbano, bem como o advento da concentração populacional, que assusta 

por suas características. A multidão anônima, o consumo, a temporalidade do cotidiano, o 

volume de informações e as modalidades de relação mudam pari passu com as mudanças 

do cenário. O século XIX é, entre outras coisas, o intervalo de tempo na história do ociden-

te em que todas essas temáticas absolutamente novas passaram a ser objeto do mais pro-

fundo interesse de uma parte da nascente sociologia. 

 Momento mais frenético da contínua Revolução Industrial, o século XIX abarca o 

conjunto mais significativo de transformações técnicas que influíram numa mudança acen-

tuada dos modos de vida e produção. Inúmeras invenções impulsionaram o ritmo da ativi-

dade fabril. A eletricidade, o transporte, as viagens, as comunicações, o conhecimento, tu-

do isso foi inovado acentuadamente em um curto intervalo de tempo. Trata-se, portanto, de 

transformações intensas, que se sucederam contingencialmente e tiveram efeitos profundos 

e quase instantâneos nas práticas, no trabalho e mesmo na cognição, na sensibilidade, na 

percepção do tempo, do espaço e da velocidade
1
. 

 Portugal não pôde fugir a tudo isso. Defasado política e economicamente em rela-

ção às demais potências europeias, o século XIX representa um marco na história do país a 

partir do qual a emigração se tornou uma característica constante
2
. Sua porção interior co-

                                                             
1  Em sua avaliação histórica das transformações experimentadas pela Europa no século XIX, Joel 

Serrão diz o seguinte: “Na verdade, o desenvolvimento e a expansão do capitalismo industrial, a revolução 

do maquinismo, a profunda alteração do sistema dos transportes nacionais e internacionais devida aos cami-

nhos de ferro, o surto das grandes concentrações urbanas, — tudo isso alterou os modos de vida tradicionais 

de grande parte da população da Europa Ocidental. A extraordinária mobilidade populacional que, então, se 

verifica, é um dos índices mais significativos das mutações por que a Europa passa” (1970:603). 
2  As palavras de Joel Serrão ajudam a compreender a emergência do fenômeno emigratório como 

evento de destaque: “A partir da 2ª metade do século XIX, após a independência do Brasil, a emigração por-

tuguesa assumiu, quantitativa e qualitativamente, aspectos inteiramente novos. (...) Torrentes humanas aban-
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meçou a sofrer um processo de esvaziamento que se arrasta desde então: o padrão de habi-

tação e economia familiar rural ruía vagarosamente com a saída da população para os cen-

tros urbanos litorâneos, de onde poderiam, por ventura, zarpar em algum navio em direção 

ao Brasil, principal destino da emigração naquele instante; ou alternativamente, partiam 

para outros países europeus, tendência que se tornou majoritária depois, na segunda metade 

do século XX. 

 Nas décadas que se seguiram o fenômeno emigratório se ampliou. As transforma-

ções políticas subsequentes de Portugal só fizeram agravar o isolamento do interior, sobre-

tudo ao norte, mais montanhoso e de difícil acesso. A instabilidade política da virada do 

século em nada contribuía para a contenção da tendência de afastamento. A economia em 

frangalhos não tinha perspectiva de melhoras e, por irônico que possa parecer, a emigração 

se tornava uma fonte de rendimentos cada vez mais importante. 

 Portanto, quando já em pleno século XX as mais fortes economias europeias se lan-

çavam em uma corrida que produziu uma onda neocolonialista, Portugal tentava a todo 

custo manter seu status de antiga metrópole. E com esse intuito, sustentava um imenso apa-

rato nos territórios de sua possessão no continente africano, obrigado a alimentar guerras 

contra os movimentos independentistas
3
. Esse era um dos fatores que mais contribuía para 

a piora da situação, que se agudizou após o golpe militar em 1926 dando início ao mais 

longo regime ditatorial da história da Europa Ocidental (somados os períodos da Ditadura 

Nacional e do Estado Novo, o modelo autoritário perdurou quarenta e oito anos em Portu-

gal). Ana Silvia Scott diagnostica que “as causas internas que levaram ao êxodo generali-

zado têm raízes na pobreza estrutural que vivia a maior parte da população, mas [também] 

na conjuntura de crise social e política do Estado Novo somada à guerra colonial mantida 

nos territórios africanos” (2010:152). 

                                                                                                                                                                                        
donam os campos, e dirigem-se para as cidades em vias de industrialização, ou para terras longínquas (...) no 

afã de uma vida nova, que se imagina coroada pelo enriquecimento breve. O século XIX alterou, demográfi-

ca e socialmente, os quadros tradicionais, e suscitou, na esfera psicológica, a vivência de necessidades novas, 

particularmente no atinente à promoção social e econômica” (Idem). 
3   João Baptista Pereira aponta para uma relação interessante entre guerras coloniais e emigração em 

Portugal: “Não se pode desprezar a hipótese de uma relação direta entre o incremento da emigração ao redor 

de 1963 e os reflexos da guerra colonial (Angola), em 1966. (...) A guerra colonial fez com que a própria 

emigração se constituísse numa forma honrosa de a geração jovem, em idade militar, escapar da convocação” 

(1982:143, notas) 
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 Uma breve consideração de causas externas demonstra que a dispersão da popula-

ção portuguesa tem relação também com as condições socioeconômicas dos países de des-

tino. Embora durante mais de um século a emigração tenha tido como destino o Brasil, a 

conjuntura europeia da década de 1950 em diante redirecionou a emigração para os países 

vizinhos, sobretudo a França
4
.  A emigração portuguesa, conforme assinalado, passou a 

ocorrer majoritariamente para outros países europeus, o que facilitou a constância do retor-

no. Essa contínua remarcação da pertença é ela mesma um vetor da nova dinâmica migra-

tória, já que para o emigrante, coloca-se a possibilidade de nutrir o pertencimento com par-

ticipação na vida social da comunidade
5
.  

Com tudo isso em conta, chega o momento do auge da emigração portuguesa. As 

décadas de 1960 e 1970 foram um período dourado para a emigração das aldeias do norte 

de Portugal
6
. Havia pouco dinheiro em circulação. O custo de vida continuava crescendo e 

a remuneração da mão-de-obra dos agricultores jornaleiros
7
 ficava sob os auspícios dos 

poucos proprietários de terra. Como é comum ouvir um emigrante relatar a respeito de seu 

passado, “trabalhar tanto só servia mesmo era para não morrer de fome”. As tarefas da a-

gricultura eram comumente executadas conforme um esquema de troca de favores. Troca-

va-se o trabalho à jeira, ou seja, dias de trabalho equivalentes ou tarefas específicas (poda 

das videiras, colheita, aragem, etc.). 

Cada aldeia parecia, vista dessa maneira por volta de 1960, um sistema endógeno 

de troca de trabalho, a não ser pela produção nas médias propriedades dos aldeões mais 

ricos. Quase todo trabalho servia tão somente à reprodução das famílias camponesas. A 

economia doméstica funcionava sob um regime de equilíbrio tênue. Também por isso a 

emigração não decorre de um instantâneo, mas antes, na maioria dos casos, de um processo 

                                                             
4  Conforme assinala Scott, “o fluxo migratório dos anos 1960 e 1970 era bem diferente do tradicional, 

dirigido ao Brasil. Destinava-se, naquele momento, aos países industrializados da Europa Ocidental, quando 

milhares de portugueses foram recrutados (...) para alimentar a florescente economia do pós-guerra” 

(2010:149-150). 

5  Scott também nota esse aspecto: “a guinada do movimento migratório em direção aos países euro-

peus (França, Alemanha, Suíça) facilitou o trânsito mais regular entre a terra de origem e a de acolhimento. 

Nos feriados ou nas férias de verão, os emigrantes aproveitavam para visitar Portugal” (Ibidem:153). 

6  Scott apresenta os seguintes dados: “Entre 1886 e 1960, saíram de Portugal mais de um milhão e 

meio de emigrantes. Isso não é nada se comparado à saída de outro milhão e meio (pelo menos) de portugue-

ses no curtíssimo período dos anos 1960 e 1970” (Idem:148). 

7  Trabalhador que é remunerado por jornada de trabalho ou por dia de serviço. 
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decisório complicado; o ato da emigração é, em certo sentido, um evento disruptivo. A 

princípio, tratava-se em vários casos de colocar sob o risco da incerteza a divisão familiar 

do trabalho, de fazer reinventar o equilíbrio da atividade cotidiana de reprodução material. 

Sair de alguma aldeia para uma empreitada emigratória (muitas das vezes ilegal-

mente) significava, entre outras coisas, preferir encarar o desconhecido a se resignar ao 

regime de trabalho camponês. O mundo anunciava a modernidade desde o século XIX, 

mas as aldeias da região trasmontana ainda não a tinham experimentado a não ser por in-

termédio dos relatos de migrantes retornados. Sob os desígnios do regime ditatorial, o inte-

rior norte era romanticamente representado como o Portugal profundo, reduto de mitos e 

choupos de pedra e palha, do tempo morto, objeto de exaltação ufanista que de modo al-

gum se convertia em políticas de bem-estar
8
 para a população camponesa.  

Doravante, com base nos primeiros registros do trabalho de campo que realizei nos 

meses de julho e agosto de 2011 na aldeia de Vilas Boas, região da “terra quente” trasmon-

tana, buscarei entrever as temáticas constituintes de um contexto etnográfico pleno de a-

gentes por assim dizer “recém-chegados ao mundo dos bens”. De traços rurais, a aldeia, 

caracterizada pela emigração, é parte de uma dinâmica transnacional de deslocamentos 

ponteada por um calendário religioso festivo que se articula aos novos condicionantes inse-

ridos pela lógica emigratória. 

 

Emigração, ou a produção da localidade num campo alargado de relações 

 

Como foi até aqui demonstrado, a história dos últimos dois séculos de Portugal não 

pode ser pensada separadamente de suas correntes emigratórias. E a mais significativa de-

las parte de sua porção norte com tamanha pujança que sacramentou os anos 1960 como 

marco estatístico para os estudos de emigração. Por esse motivo o recorte da pesquisa em 

                                                             
8  Conforme Heloísa Paulo, “o salazarismo é, pois, uma fórmula que encaminha o país em direcção à 

modernidade, vivenciada pelo emigrante nos grandes centros urbanos onde está fixado, sem alterar o “espíri-

to” da vida aldeã, aquela que o emigrante “sublima” na sua memória” (2000:56). 
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Vilas Boas
9
 se define com referência a esse marco e suscita, a partir de uma perspectiva 

transnacional
10

, buscar entrever a colaboração intensiva de emigrantes que deixaram a al-

deia durante esse período de maior êxodo. 

Assim que cheguei a Vilas Boas o noticiário da televisão anunciava que naquele ve-

rão seriam fechadas centenas de escolas primárias em inúmeras aldeias por falta de alunos. 

Esse elemento, entre outros, ajuda a disseminar certa tendência a interpretar de maneira 

pessimista o desenrolar e as consequências da emigração para as aldeias do interior portu-

guês. Entretanto, o que procuro ponderar é se, a despeito das repetidas previsões pessimis-

tas, é possível vislumbrar, em meio às práticas da dinâmica emigratória, uma nova modali-

dade estrutural de reprodução, que se ampara sobre uma noção de comunidade “entendida 

mais como população do que como território” (FELDMAN-BIANCO, 1991:90). A pers-

pectiva que adoto, baseada num aporte relacional, pensa a configuração de “campos sociais 

transnacionais” que “formam uma rede das redes que nos permite mapear as conexões in-

diretas entre diversos indivíduos” (GLICK-SCHILLER, 2004:457-8, tradução minha). 

 

Transnacionalismo 

 Se a emigração em Portugal se reorientou para dentro, esqueceu a rota transatlânti-

ca e se acostumou rapidamente aos caminhos em direção à França, em Vilas Boas não foi 

diferente. Algumas das pessoas que naquela altura foram as pioneiras da corrente de emi-

gração para a França são hoje anciãs, patriarcas e matriarcas de grandes famílias que ainda 

                                                             
9  Segundo dados do censo oficial (INE), entre as décadas de 1960 e 1970 Vilas Boas diminuiu sua 

população em quase 31% (de 1.098 habitantes para somente 759). O concelho de Vila Flor como um todo 

teve queda similar, em torno de 25% (de 11.834 para 8.881 habitantes). 

10  Glick-Schiller delineia da seguinte maneira o enfoque: “Quando falo sobre transnacionalismo ou 

processos transnacionais quero enfatizar as interconexões contínuas ou fluxo de pessoas, ideias, objetos e 

capital através das fronteiras dos Estados-Nação em contextos em que o Estado conforma mas não contém 

essas ligações e movimentos” (2004:449, tradução minha). As críticas lançadas pela abordagem transnacional 

incidem sobre o fato de que nunca, e menos ainda no atual momento, a pretensão de unidade absoluta dos 

Estados-Nação serviu de limite para o espaço de ação dos sujeitos. O Estado, contudo, não desaparece sob 

uma névoa desconstrutivista, mas é deslocado da centralidade que lhe é comumente atribuída nos estudos que 

naturalizam as fronteiras nacionais como aquelas que encerram os tropos da pesquisa e da ação social. A esse 

entrave teórico tipificado Glick-Schiller denomina “nacionalismo metodológico”. Nas palavras de Glick-

Schiller e Levitt, “nacionalismo metodológico é a tendência a aceitar o Estado-Nação como um dado na aná-

lise social” (2004:1007, tradução minha). Entrave metodológico dos mais comuns, está contido como pre-

missa não refletida, ponto-cego da maioria das pesquisas, acusado de extrair-lhes a historicidade das práticas 

e instituições. 
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experimentam de algum modo um sentimento de ambiguidade: as férias em Portugal sem-

pre suscitam algo de nostálgico àqueles que passaram a infância na aldeia e isso faz com 

que alguns manifestem descontentamento com sua condição identitária na sociedade de 

destino – sempre a meio caminho, nunca totalmente estrangeiro, tampouco inteiramente 

aldeão. O emigrante é uma aporia
11

 que se tenta resolver a cada retorno, a experiência de 

um paradoxo por excelência. 

Nas décadas de 1950 e 1960 a maioria das tentativas foi realizada por grupos fami-

liares inteiros, que vendiam alguns dos bens que por ventura tivessem e usavam o dinheiro 

para pagar os custos, dentre os quais contabilizavam não apenas o transporte (sobretudo 

ferroviário), mas principalmente os referentes aos honorários de um “passador”, figura o-

nipresente nas histórias de vida da quase totalidade daqueles que emigraram clandestina-

mente antes do fim do regime ditatorial. 

O passador era alguém responsável por auxiliar um sujeito ou grupo de pessoas a 

cruzar a fronteira sem que fossem pegos pela fiscalização da PIDE
12

 ou, depois de 1968, da 

DGS
13

. Embora a emigração clandestina tivesse deixado de ser considerada crime desde 

1966, os que fossem pegos eram obrigados, no caso de já terem cumprido serviço militar, a 

pagar multa vultosa; em caso contrário, eram recrutados e levados a se apresentar. Contu-

do, os intermediários passadores eram profundos conhecedores dos horários de troca de 

turno da vigia nas regiões fronteiriças, conhecedores dos terrenos e atalhos, dos esconderi-

jos. Além do mais, os receptores concluíam o restante do acordo do outro lado da fronteira, 

levando os emigrantes ilegais a alguma pensão
14

. 

                                                             
11  Segundo Pierre Bourdieu, no prefácio à obra de Abdelmalek Sayad, “o imigrante é átopos, sem lu-

gar, deslocado, inclassificável. (...) Nem totalmente do lado do Mesmo, nem totalmente do lado do Outro, o 

“imigrante” situa-se nesse lugar “bastardo”de que Platão também fala, a fronteira entre o ser e o não ser soci-

al” (1998:11). 

12  PIDE é a sigla para “Polícia Internacional e de Defesa do Estado”, órgão policial criado em 1933 por 

António de Oliveira Salazar para exercer, sobretudo, o controle político da censura e fiscalização das frontei-

ras do país (a esse respeito cf. SCOTT, 2010). 

13  DGS é a sigla que abrevia “Direção-Geral de Segurança”, órgão equivalente à PIDE que funcionou a 

partir de 1968, quando Salazar adoeceu e afastou-se do mando, até 1974, período em que o poder foi exerci-

do por Marcello Caetano (Idem). 

14  José Portela e Sílvia Nobre afirmam que “a emigração clandestina, sobretudo para a França e em 

particular entre 1960 e 1974, foi parte muito significativa do volume global da emigração portuguesa” 

(2001:1111); além do mais, “esta economia era bem traduzida nas redes de engajadores-passadores, que 
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Casais jovens e sem filhos ou homens jovens solteiros, esse era o perfil daqueles 

que tentavam “passar a salto” 
15

. Deparavam-se assim com um duplo empecilho de emigra-

rem escondidos, algumas das vezes dos olhos da família e, via de regra, da fiscalização de 

fronteiras. O intermediário passador geralmente conduzia os postulantes à emigração a al-

guma zona erma, onde correriam menos riscos, e cobrava uma taxa em dinheiro ou cigar-

ros. Um receptor indicava com breves piscadas de faroletes o caminho que deviam seguir 

por entre a vegetação e o breu noturno até o veículo que os aguardava. Embora a emigra-

ção clandestina fosse frouxamente fiscalizada pelo regime estado-novista, o risco de prisão 

sempre existia. Não era raro algum caso de flagrante. Nesse caso, mais dinheiro era gasto 

com as despesas da fiança. 

No caso de Vilas Boas os anos 1970 foram decisivamente marcantes e representa-

ram uma mudança na tendência emigratória. Dentre os inúmeros emigrantes que conheci, a 

grande maioria emigrou na década de 1970 para a Espanha (embora posteriormente parte 

deles tenha se deslocado para a França). Nesse momento a emigração não se caracterizava 

como uma empreitada familiar, dispendiosa e altamente arriscada, mas antes como um per-

curso feito em pequenos grupos de jovens, geralmente homens
16

.  

Quase toda uma geração emigrou com a mesma idade para o mesmo lugar. Dezenas 

fugiram em pequenos grupos para dividir os custos elencados acima. Acabavam hospeda-

dos em pensões simples, já quase lotadas de portugueses dos mais diversos pontos, e onde 

tinham comida e roupa de cama pelo valor mensal. Logo encontravam alguém que, de boa 

vontade ou em troca de algum dinheiro dava orientações iniciais, prestando auxílio para 

que conseguissem “os papéis”, ou seja, os documentos necessários para viver e trabalhar 

legalmente, mesmo que provisoriamente.  

                                                                                                                                                                                        
promoviam o recrutamento, transporte, transbordo e, por vezes, alojamento inicial e ocupação de ‘emigrantes 

clandestinos’” (Idem). 

15 Termo nativo que designa a forma furtiva pela qual tentavam cruzar a fronteira para iniciar ilegal-

mente uma trajetória migrante. 

16 Para pensar essa oposição tendencial entre as décadas de 1960 e 1970, de modo tal que a primeira 

foi caracterizada por empreitadas familiares e a segunda por percursos em grupos de jovens, faço uso de his-

tórias de vida narradas em entrevistas semi-estruturadas durante a experiência de campo. Pessoas de diferen-

tes gerações e que emigraram em diferentes decênios foram entrevistadas e descreveram a experiência de 

afastamento da aldeia, demarcando sempre sua idade na data do fato e com quem partiram. As indicações 

construíram uma pequena rede de colaboradores que aponta para práticas de auxílio entre migrantes. Do 

mesmo modo, aponta para o caráter contingencial e situacional da emigração, colocado pelas condições da 

sociedade de destino, das atividades de trabalho, etc. 
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A prática emigratória, portanto, é uma espécie de configuração que se forma no 

cruzamento de inúmeros vetores de ordem muito distinta. Isso significa, no mínimo, que 

não pode ser explicada de modo unicausal. Se a explicação imediata recai no determinismo 

marcado pelas condições socioeconômicas do campesinato, é preciso ir além e adensar as 

explicações. Fatores de ordem conjuntural operam continuamente, de modo que a iniciati-

va de uma trajetória emigrante se relaciona à rede de intermediários que cria as condições 

de possibilidade circunstanciais.  

Quando se conjectura um projeto emigratório, o cômputo dos fatores avalia sempre 

a estrutura de acolhimento da “comunidade transnacional” constituída. A família é parte 

importante desse cálculo que pode resultar ou não na emigração, e atua incentivando ou 

restringindo a iniciativa. Assim, a decisão está ligada ao espectro de relações pertinentes à 

comunidade transnacional. Penso que seja possível, desse ponto de vista, falar em redes de 

sociabilidade, com base clientelista, entremeada por inúmeras categorias de parentesco que 

demarcam as relações. Nesse sentido é que ouvi uma frase ser repetida como um mantra: 

“a aldeia é uma família” (e também por isso é permeada das mesmas tensões que preen-

chem as relações familiais) e a distensão territorial dessas relações é como um mecanismo 

que re-situa o migrante no contexto de destino, muitas vezes hostil. Enfim, é importante 

notar, como fazem Manuela Reis e Gil Nave, que  

“no fundo, a França só lhes serve “para ajeitar a vida”. Lugar de uma estra-

tégia determinada e ponto de passagem de um trajecto que tem a comunida-

de rural como origem e meta, a França é ao mesmo tempo entendida como o 

eldorado e o espectro da destruição dos valores da família e da sociedade ru-

ral” (1981:80) 

 

No caso dos emigrantes de Vilas Boas, assumo a hipótese de que, mesmo mediante 

os afastamentos ocasionados pela emigração, a aldeia permanece como espaço social de 

interesse dos agentes. A aldeia é parte constituinte do que podemos denominar “campo so-

cial transnacional” (GLICK-SCHILLER, 2004:457-8), espaço alargado de relações que 

inclui também indivíduos que nunca cruzaram fronteiras, mas que estão ligados, por meio 

de relações sociais, a indivíduos situados em lugares distantes.  

Múltiplos agentes sustentam essa formação através de fronteiras por meio das rela-

ções e trocas que efetuam continuamente, mas sobretudo por meio do retorno, de sua influ-
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ência na fabricação da vida cotidiana na aldeia. É como afirma Caroline Brettell ao dizer 

que “ao emigrar, migrantes portugueses estão procurando no exterior um meio de conquis-

tar prestígio e mobilidade no interior de seu próprio sistema social” (2003:64, tradução mi-

nha). Mesmo aqueles que escolhem permanecer na aldeia estão envolvidos de algum modo 

na rede de relações transnacionais. A emigração incide sobre suas escolhas e, não raro, por 

via das mediações de parentes e amigos, emigram por períodos curtos, para trabalhos tem-

porários, sugeridos por aqueles que estejam fixados longe da aldeia. 

 

A dinâmica migratória e a festa 

Durante o mês de agosto o aguardado verão tem seus dias mais quentes. O curto e 

intenso verão português é o período do ano para o qual a maioria dos emigrantes agenda 

suas férias, quer durem um mês todo ou apenas alguns dias
17

. 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, enfeitam-se e produzem ciclicamen-

te uma temporalidade festiva extremamente ansiada, sobretudo por aqueles que passam o 

ano afastados por conta da emigração. Esses festivais anuais são o principal referente para 

a renovação de um ciclo de afastamento e retorno, ou seja, pontua a renovação contínua da 

dinâmica emigratória das aldeias do norte português. 

O exemplo das festas populares do mês de agosto é revelador. As festas locais se 

proliferam e ditam um calendário especial de comemorações. Durante o mês de agosto as 

aldeias, que na maior parte do ano vivem reclusas em uma espécie de abandono, revivifi-

cam-se com o fenômeno cíclico de retorno anual dos emigrantes. A repetição circular do 

evento divide o ano entre a abertura festiva que o verão representa e o progressivo fecha-

                                                             
17 Emigração e retorno, cotidiano e festa, trabalho e férias são oposições que orientam a temporalidade 

vivida e se conformam mutuamente. João Leal, por exemplo, expõe o seguinte para as festas açorianas co-

nhecidas como ‘Impérios’: “Com as transformações inseridas na calendarização tradicional (...) os ‘Impérios’ 

tendem agora a funcionar, no quadro dos novos constrangimentos impostos ao ciclo anual pela emigração, 

como um mecanismo ritual de reconstituição da unidade de uma ‘comunidade’ dividida pela emigração” 

(1996:587). Sobre a relação entre calendário festivo e condicionantes da dinâmica migratória, ver também 

Sanchis, 1983. 
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mento que o outono anuncia com o fim das colheitas e o arrefecimento do calor exorbitan-

te
18

. Maria Laura Cavalcanti analisa da seguinte maneira períodos festivos: 

"Os rituais trazem consigo uma temporalidade quente, i.e., um período em que a 

experiência social torna-se particularmente intensa e ganha colorido caracterís-

tico - são aqueles dias ou é aquela semana vividos de modo especial, que reque-

rem muitos encontros e nos quais muitas coisas acontecem ao mesmo tempo" 

(CAVALCANTI, 2011:4) 

 

As festas em celebração às crenças locais começam no final de julho e são acompa-

nhadas pela chegada dos primeiros emigrantes. Com o fim das festas em meados do mês, 

até o final de agosto o esvaziamento vai se fazendo sentir morosamente, com despedidas 

sucessivas e as primeiras rajadas do vento frio das estações vindouras. 

Durante o período festivo ocorre algo como uma suspensão do cotidiano. A aldeia é 

agitada por uma movimentação excepcional (de automóveis, motocicletas e pessoas), os 

Cafés vivem dias de aglomeração e o falatório desses dias quentes se opõe ao silêncio qua-

se sepulcral do inverno. É uma efervescência que se mantém latente por toda a extensão 

dos dias, embora seja excedida nos aguardados dias da comemoração local quando então se 

acentua uma oposição, própria da dinâmica festiva, entre espaços e tempo do sagrado e do 

profano. Para o emigrante, a temporalidade festiva corresponde a todo o tempo de férias 

que se passa no concelho. A intensa circulação deixa de ser mero deslocamento e, para fa-

zer uso de uma metáfora, se converte em desfile, em exposição, num ato interessado de ver 

e ser visto, de se fazer ver. 

Um tipo de sociabilidade generalizada que se alastra por todos os espaços: a rua e a 

casa, o café e a igreja. Esse período tão peculiar da vida aldeã desde finais de julho se es-

                                                             
18 Joaquim Paes de Brito descreve essa mesma lógica cíclica de fechamento e abertura a partir da opo-

sição entre inverno e verão, descrevendo a estação fria como aquela das incertezas com relação à colheita e 

da centripetia das comunidades, frente à “abertura da comunidade ao seu exterior, ativação de uma sociabili-

dade inter-aldeã bem patente nas mútuas freqüentações das festas dos santos padroeiros e nas deslocações e 

encontros no espaço comum do santuário e das romarias” (1996:217) e à fartura das colheitas de verão. A 

festa acompanha essa rítmica anual, marcando de maneira ritual a passagem entre cada uma das partes. Ca-

valcanti expressa da seguinte maneira: "A passagem do tempo, assim pontuada pelos rituais, ganha um ritmo 

coletivo característico, que diminui morosamente ou se acelera candente, trazendo consigo a experiência co-

letiva de emoções e sentimentos expressos de modo padronizado" (2011:4). 
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trutura por oposições que vão sendo diluídas pelo desenrolar dos dias. O arraial, termo que 

utilizo para me referir a essa modalidade de celebração popular constituída por espaços e 

práticas profanos e sagrados, amplia-se gradativamente até seu momento de auge, quando 

o calendário de atividades religiosas (a princípio acompanhado por poucos, sobretudo pe-

los mais velhos) finalmente coincide com e se superpõe ao tempo dionisíaco dos cafés e 

bailaricos. 

É importante perceber que a participação continuada do emigrante na vida social da 

aldeia descreve uma dinâmica que não se encerra no indivíduo que retorna, mas que ganha 

sentido na proporção de sua destinação coletiva. Isso pode ser pensado a partir dos tipos de 

investimento que o emigrante faz: ao reformar a casa herdada dos pais, ao dividir a propri-

edade com irmãos, ao adquirir um terreno para plantio, ou ainda, como é bastante comum, 

ao construir uma casa, nova e exuberante, o emigrante compõe o espaço de maneira incisi-

va
19

. Ainda que a casa seja aberta tão somente de maneira ocasional, por força das festas de 

verão, das férias, ela é um símbolo material gravado no espaço, na maior parte do ano uma 

metonímia da família ausente.  

O "sucesso"
20

 pessoal tornou-se, portanto, uma obsessão e um crivo fundamental 

para definir o lugar que o emigrante ocupa na hierarquia social da aldeia
21

. E em meio a 

essa procura por reconhecimento sobressaem discursos que explicitam quanto o sucesso 

                                                             
19  A casa, por sua vez, participa com destaque de uma economia simbólica do espaço. A preservação 

da velha casa dos pais significa também, sempre que possível, a preservação do grupo familiar. Presença 

constante dos relatos de espaço, a casa “é o centro geométrico do mundo” (BOSI, 2009:356). A casa é povo-

ada de objetos que nos falam de práticas, que trazem as marcas de quem os manuseou e que suscitam “mais 

que um sentimento estético ou de utilidade, (...) nos dão ainda um assentimento à nossa posição no mundo” 

(idem:360).  

20  Assumindo a perspectiva de Michael Rowlands, “sucesso pode ser entendido pela posse de marca-

dores de status, pela capacidade de consumir ou desperdiçar, o que inevitavelmente se torna tanto a medida 

quanto o imperativo para sua conquista” (1994:106, tradução minha). 

21  Aqueles que não atingem o sucesso esperado são tratados de maneira pejorativa, por meio de ex-

pressões como “brasileiro da mão furada”, “incapaz de chegar da água a sal”. Antunes fala do crivo social na 

ocasião do retorno de emigrantes da seguinte maneira: “também são conhecidos casos de emigrantes que 

regressam a Portugal por os seus objetivos não terem sido atingidos, optando então pelo mal menor. Estas 

situações são consideradas de certo modo desprestigiantes (...)” (1981:26). Caroline Brettell, por sua vez, 

explica da seguinte maneira esse mecanismo: “os aldeões são o júri que mede o sucesso do emigrante no ex-

terior. As várias atividades públicas da igreja tornam-se um importante mecanismo para declarar e afirmar 

esse sucesso, porque elas provêm o emigrante da oportunidade de mostrar abertamente sua riqueza. Assim, 

atrás dos motivos econômicos da emigração, existem motivos sociais. Não é uma questão de sobrevivência, 

mas de melhorar a vida, de mobilidade social” (2003:89, tradução minha). 
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pessoal serve de princípio de avaliação. Emigrar é um ato disruptivo, uma aposta que o su-

jeito faz contra a aldeia e da qual, para ser bem recebido no momento de seu retorno, preci-

sa sair vitorioso. Essa característica pontua parte das relações entre os que partem e os que 

permanecem, notada a partir das pequenas tensões que se instauram nos dias das festas de 

agosto. O que acontece é que as pretensões subjacentes aos projetos emigratórios estimu-

lam a competição por posições sociais e isso ocasiona situações de breve conflito ou res-

sentimento. 

Depois da década de 1970 essas características da dinâmica emigratória se sedi-

mentaram como um modus operandi e a sucessão das gerações determinou que as partidas 

se tornassem eventos menos tensos. Pode-se dizer que a emigração se institucionalizou 

como um padrão de práticas
22

. Ao longo das últimas quatro décadas ocorreu uma transfor-

mação ampla que passou a incluir os movimentos de afastamento e retorno nos quadros 

estruturais de reprodução (material e simbólica) da aldeia. Para uma perspectiva transna-

cional trata-se de uma reconsideração das fronteiras da vida social, ou seja, de levar em 

conta a prática social através de fronteiras
23

. 

Acredito, em vista disso, que a migração, por assim dizer, suscita constantemente o 

passado e recobra-o no intercurso dos deslocamentos. Ou seja, a experiência emigratória 

acumulada por uns serve de referencial para projetos que são atualmente estruturados por 

esse background. Assim, seja a emigração considerada um meio de reprodução (cultural, 

econômica, social, etc.), acrescento que, a despeito disso, faz-se necessário destacá-la co-

mo mecanismo que estimula a atividade criativa uma vez que impõe o desafio sempre re-

novado de reinvenção das práticas, do espaço, do tempo, da comunidade, da própria aldeia, 

enfim. Por esse modo, o estatuto que ocupa a emigração a situa como “(...) uma longa linha 

                                                             
22  Importa aqui ressaltar que o material biográfico ganha importância quando revela algo acerca de 

práticas que engrossam a compreensão ampla do fenômeno. Como destaca Brettell, “[histórias de vida] reve-

lam a importância das redes de parentesco e intermediários não apenas para facilitar, mas também para gerar 

migração. (...) Através de histórias individuais aprendemos como o processo migratório é padronizado e sub-

jetivamente experienciado. Também aprendemos sobre como a migração é parte de uma biografia pessoal, 

mas também coletiva – algo extremamente importante no caso português. Antropólogos (…) devem estar 

atentos para ambos, o geral e o particular” (2003:44, tradução minha). 

23  Dessa consideração é que emerge a noção de “simultaneidade” que remete ao fato de que uma inser-

ção bem-sucedida em um contexto de destino não supõe uma completa desvinculação dos contextos de parti-

da. Glick-Schiller pondera que “uma vez que repensamos as fronteiras da vida social, torna-se claro que a 

incorporação de indivíduos em Estados-Nação e a manutenção de conexões transnacionais não são processos 

sociais contraditórios” (2004a:1003, tradução minha). 
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de continuidade que une a população actual (...) ao seu passado histórico. Este elemento de conti-

nuidade gira à volta da escolha repetida da emigração como uma estratégia (...). A migração (...) 

[faz] parte de um sistema social lógico (...)” (BRETTELL, 1991:281). No caso de Vilas Boas, a 

ideologia do retorno proporciona um ponto de referência comum, em suma, institui os atos 

de reinvenção do espaço (e, por conseguinte, da memória) e engendra contextos de intera-

ção em cujos valores articulados da comunidade são atualizados. 

O emigrante se coloca, portanto, frente a um paradoxo: a aldeia, referência de suas 

mais caras memórias sentimentais, lugar de seu apreço e princípio lógico que organiza todo 

seu investimento simbólico não pode ser seu lugar de residência. Conforme afirma Brettell 

(2003), o aldeão do nordeste português que emigra é “travalleur” na França para poder ser 

“petit bourgeois” em Portugal
24

. A França é assim dubiamente qualificada, já que por um 

lado é diretamente ligada às possibilidades de mudança ascendente de status e, por outro, 

suscita as agruras da incerteza, da saudade e do preconceito. “Em outras palavras, a emi-

gração era um risco aceitável se os resultados compensassem os sacrifícios iniciais” 

(SCOTT, 2010:163). 

Ademais, parte substancial da constituição dos projetos emigratórios se concentra 

na projeção do retorno. É parte fundamental da dinâmica emigratória portuguesa e, mais 

especificamente, de Vilas Boas, já que somente através dessa projeção (que independe de 

sua realização efetiva e definitiva
25

) que a aldeia permanece como espaço de importância 

destacada na formação da comunidade transnacional, na rede de solidariedade e sociabili-

dade. Embora o retorno definitivo seja algo de difícil concretização, consta nos projetos 

desde o princípio como forma de alegar o pertencimento social ao grupo aldeão. Mantendo 

o retorno no horizonte de suas metas, o emigrante sustenta um discurso velado sobre seu 

interesse em mudar de posição na hierarquia social da aldeia. Esse movimento insere a al-

deia numa nova ordem global de fluxo de riqueza. 

                                                             
24  Esse processo envolve um trabalho seletivo que realiza ocultamentos e revelações que justificam 

trajetórias sociais e as inscrevem nos grupos e no espaço que os lastreia. Trata-se de, em algumas situações, 

apagar a atividade realizada na França e destacar apenas os resultados da emigração como sinais do sucesso 

buscado. Segundo Antunes, “a posição do emigrante tende a revestir-se de sinais exteriores simbólicos que 

marcam e confirmam de forma inequívoca e pública o seu novo status social” (1981:21). 

25  Na concepção de Maria Beatriz Rocha-Trindade, “em todo processo migratório que, ao longo de 

séculos, mostrou partidas de portugueses, afastando-os dos locais onde nasceram, se observa também a mul-

tiplicidade das afirmações de desejo de regressar, das expressões de interacção forte com as raízes, mesmo 

quando o correspondente regresso é mais transitório do que definitivo, ou mais platônico do que consumado” 

(1987:722). 
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 Para o emigrante, “a aldeia distante torna-se o ponto de referência emocional, ga-

nhando uma representação imaginária que a identifique e caracterize, por via da adopção 

de um conjunto de símbolos distintivos” (ROCHA-TRINDADE, 1987:727). Ou seja, a re-

presentação da festa, sua simbologia (amparada por todo o conjunto de significações), 

constitui essa espécie de símbolo para o indivíduo original de Vilas Boas, traço distintivo 

máximo, diacrítico por assim dizer. A fé na padroeira da aldeia é um crivo identitário im-

portante e, mais do que isso, é o princípio pelo qual mais um mote para o retorno se consti-

tui: a despeito do laço firmado pelas relações de parentesco ou por qualquer outra forma de 

sociabilidade, o retorno no período festivo é motivado pela religião, pela romaria e, muito 

comumente, por alguma promessa que precisa ser cumprida naquele lugar (sagrado) e na-

quele momento. 

 O grande fluxo migratório de idas e vindas e a sedimentação da emigração como 

“padrão cultural” (ANTUNES, 1981:18) permitiram que a aldeia, lembrada de longe, se 

elevasse à condição de paisagem idílica e imaginada, singularíssimo lócus da pertença. 

Como um processo simultâneo à formação da comunidade transnacional,  

“conceberam-se divisas, constituintes de base de uma heráldica popular, a-

plicada em estandartes e bandeiras. (...) Reuniram-se assim as condições, 

tanto afectivas como materiais, (...) para que cada terra se torne aos olhos de 

residentes e de emigrados, na sua pequena, mas inconfundível, pátria” (RO-

CHA-TRINDADE, 1987:727) 

 

 Não somente a santa e sua imagem, mas a festa como um todo figura como elemen-

to acionado para estabelecer limites e definir pertenças: “sou de Vilas Boas, da romaria da 

Senhora da Assunção”. Pierre Sanchis nota esse aspecto em sua pesquisa sobre as romarias 

em Portugal: “E os aldeãos, (...) nunca perdem a oportunidade de exaltar os esplendores – 

por vezes imaginários – da “sua festa”, a mais bela da região. O emigrado, seja jovem ou 

velho, residente em Lisboa ou na França, mesmo que há vários anos não ponha os pés na 

sua aldeia, tem sempre a “intenção” de lá ir para a próxima festa; e muitas vezes está dis-

posto a organizar viagens colectivas: ‘tem que ver aquilo; iremos juntos’” (1983:15).  

 Continuar participando e mesmo incentivando a realização da festa (com contribui-

ções, doações, etc.) significa para o emigrante requisitar também participação em uma e-

conomia simbólica de produção da aldeia, da identidade aldeã. Significa, para quem parte, 
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a hipótese de amenizar as propriedades disruptivas da emigração e encontrar no seu deslo-

camento algo que indique continuidade (das relações, dos referenciais). Nas palavras de 

Agier, ao refletir sobre a prática do carnaval, “é no espaço ritual que o papel da invenção 

da identidade se manifesta” (2011:156), ou seja, a identidade se produz em relação a uma 

cultura in progress (Idem:147) e se inventa na festa com a participação dos emigrantes. O 

papel aglutinador que cumpre a festa é analisado por Norberto Guarinello: 

"Uma festa é uma produção social que pode gerar vários produtos. (...) O 

mais crucial e mais geral desses produtos é, precisamente, (...) uma iden-

tidade determinada entre os participantes, ou antes, a concretização efeti-

vamente sensorial de uma determinada identidade que é dada pelo com-

partilhamento do símbolo que é comemorado e que, portanto, se inscreve 

na memória coletiva como um afeto coletivo, (...) como um ponto em 

comum que define a unidade dos participantes. A festa é, num sentido 

bem amplo, produção de memória e, portanto, de identidade no tempo e 

no espaço sociais" (GUARINELLO, 2001:972) 

 

Aqui é possível falar, como faz João Leal ao pensar as relações entre a celebração 

açoriana dos “Impérios” e a emigração, em uma “nova ordem ritual”, “marcada pelo peso 

crescente dos emigrantes na [sua] realização” (1996:585). As celebrações religiosas locais 

em Vilas Boas também são parte de um único processo de transformações relacionadas que 

a emigração conjugou. Enfim, a lembrança, articulada no solo da aldeia e posta em movi-

mento pelo retorno cíclico, pela atmosfera festiva, permite tornar explícitos os investimen-

tos simbólicos no espaço. Quero com isso dizer que a festa estimula um trabalho, nunca 

findo, de criar fronteiras que, mais do que isolar o grupo aldeão, servem para balizar os 

esforços do emigrante para pertencer aos seus contornos móveis.  

 

Considerações Finais 

 

 É imprescindível encerrar dizendo que essa discussão está intrinsecamente ligada à 

discussão sobre as configurações transnacionais que produzem a aldeia. É bastante difícil 

empreender um recorte que permita separar as temáticas da festa, mais propriamente "in-

terna" à aldeia, e da emigração, dimensão "externa", circulatória. As imposições de uma 
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implicam imediata e diretamente sobre a outra. As variações do fluxo migratório e das pos-

sibilidades de retorno estão diretamente associadas à experiência da festa e ao sentido co-

munal que ela pode adquirir, já que o emigrante, tal como em outras festividades veraneias 

em Portugal, tem papel importante, ainda que não diretamente na organização burocrática 

da festa, mas sobretudo na sua frequentação e nos sentidos que a celebração pode adquirir. 

Por meio dos repetidos retornos, termina por dispor-se a aldeia no centro de uma 

série de processos translocais. Espécie de nó etnográfico, a aldeia, princípio e fim da análi-

se, constitui o que George Marcus chama de “contexto multi-situado”. Segundo o autor, 

em locais como esse: 

“A percepção do sistema além do sítio particular da pesquisa permanece 

contingente e não assumida. No entanto, o que se passa no local particular 

em que a pesquisa é conduzida é frequentemente calibrado em suas implica-

ções pelo que se passa em outro lugar relacionado, ou outros locais, ainda 

que tais lugares não estejam no enquadramento do projeto de pesquisa ou na 

etnografia resultante” (1995:97, tradução minha) 

 

Não apenas incluída nos percursos de trânsito, mas ponto-focal dos deslocamentos, 

a aldeia é re-produzida como localidade
26

 em alto-relevo na topografia da comunidade 

transnacional que se constitui. Trata-se de fornecer uma forma de integrar elementos de 

ordem muito díspare – global e local, geral e particular – com o intuito de produzir não a 

história das comunidades como realidades anteriores aos sujeitos, mas, sobremodo, a histó-

ria das técnicas de produção de localidades. 
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