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A iniciativa desde Col6quio nasceu da constata~iio da insolita situa~iio de
apenas no estrangeiro se efectuarem reunioes, seminarios au conferencias sabre
a emigra~iio portuguesa. De facto, desconhecemos a realiz~iio em Portugal de
algum Coloquio au Congresso sabre Emigra~ao, peio men as no decorrer dos
ultimos quarenta anos. Dada afun¢o crucial da emigra¢o em todos os planas,
economico, social, demografico e cultural, esta situa~ao niio pode deixar de
surpreender. Ao decidirmos organizar este Coloquio, desde logo se nos afigurou
fundamental que a reuniiio fosse interdisciplinar e sem fronteiras temporais
entre passado proximo e presente. Existe uma continuidade indiscutivel entre a
emigra¢o oitocentista e a emigra¢o dos nossos dias, independentemente da
mudan~a da geografia do destino e do pr6prio tipo de emigra~iio.
A emigra~iio continua, hoje como ontem, a constituir uma das principais
formas de mobilidade social, ainda que inserida em contextos socioculturais cuja
diferen~a importa sublinhar. No passado, a envio de remessas esteve ligado a
extenso fen6meno de desintegra~ao espacial da famflia. Ora na emigra~iio com
destino europeu, sobretudo na emigra~iio permanente, entre as decadas de 60 e
80, a reuniiio familiar tornou-se muito frequente. Para explicar 0 fen 6men 0 das
remessas lui. agora que invocar novas factores, ligados a proximidade geografica
entre destino eorigem dos emigrantes eas novas ambi~oes eexpectativas do meio
rural e operario. 0 retorno passou a est~r associado ao gozo de ferias peri6dicas
e ao tempo da reforma. 0 envio de remessas deixou de estar tiio intimamente
ligado a uma separa¢o familiar tiio prolongada como no passado. Esta e uma
das questoes sabre as quais seria interessante reflectir, comparando a conheci
mento do passado e a conhecimento do fenomeno emigrat6rio recente. Par outro
lado, na ultima decada, a emigra~ao temporaria veio a adquirir crescente dimen
siio e tende a suplantar a migra~ao permanente. E questao pouco abordada ate
hoje e de que se apresenta tambem analise inedita neste /ivro.
Uma feliz confluencia de comunica~oes poe ao dispor do leitor tanto urn
tratamento macro da economia e da politica da emigra~iio e imigra~ao como
abordagens locais que permitem completar eencontrar respostas a interroga~oes
enunciadas em ana/ises mais gerais. 0 conhecimento das estruturas familiares,
sistemas de heran~s eformas de patrimonio fundiario revela-se decisivo.
A acultura~ao ou a integra~iio do emigrante portugues constitui urn dos
temas salientes deste Coloquio. Era urn dos dominios em que urgia obter-se urn
me/hor conhecimento, era quase urn territ6rio deserto, talvez mais em rela~ao 110
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CLASSE SOCIAL, FAMILIA E EMIGRAc::AO.
UMA ANAuSE DIFERENCIAL DAS TRAJECT6RIAS
DOS MIGRANTES DE ORIGEM RURAL

Karin Wall

Urn dos principais objectivos da sociologia das migrac;6es, para
alem do estudo dos grandes fluxos migrat6rios e dos seus efeitos
tanto nas sociedades de partida como nas de chegada, tern side a
analise das motivac;6es e dos projectos dos migrantes. Porque par
tern, quais as suas expectativas e aspirac;6es, quais as intenc;6es de
regresso? Sao elementos importantes para compreender 0 processo
de integrac;ao dos migrantes nas sociedades para ondevao, e tambem
a reorganizac;ao da vida familiar e social nas comunidades de origem.
o emigrante de origem rural em Portugal tambem tern side
estudado deste ponto de vista. E assim que varios autores referem a
importancia, para os emigrantes de meios rurais, do projecto de
"regresso" a aldeia (Descamps, 1935; Rocha Trindade, 1976; Wall, 1985;
Monteiro, 1985; Nave e Reis, 1986; Brettell, 1986). Outras caracterfsticas
sao consideradas como mais ou menos "tipicas" do migrante de
origem rural: deixa frequentemente a familia no pals de origem, tern
urn. projecto mais "urgente", cria lac;os de solidariedade e redes de
apoio para familiares e amigos na viagem e na comunidade de
chegada.
Nes ta comunicacao gostariamos de contribuir para a sociologia
da emigrac;ao rural atraves de uma analise diferencial dos migrantes
de origem rural, nomeadamente do Baixo Minho. 0 nosso ponto de
partida eo seguinte: ao contrario do que sugerem muitos estudos da
sociedade rural minhota, nao se trata de urn meio social homogeneo.
Sao comunidades atravessadas por diferenc;as de classe social e por
uma variedade de formas familiares. Assim sendo, procuraremos ver
como e que estes factores afectam especificamente as aspirac;6es e os
percursos dos migrantes. Situamo-nos no contexto dos movimentos
migrat6rios dos anos 60 e 70, em duas aldeias do concelho de Vila
Nova de Famalicao.
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Trata-se de uma aproximac;ao qualitativa que se baseia na analise
das traject6rias profissionais e familiares de migrantes que Ocupam
si tuac;6es de classe diferentes no local de origem. Nesta comunicac;ao
iremos distinguir tres situac;6es de classe: a de "Iavrador", a de
"camp ones parcial" e a de "proletariado" sem terra .
Estas tres situac;6es de classe representam, nos anos cinquenta e
inicios dos anos sessenta, uma proporc;ao importante das situac;6es
de classe nas aldeias em estudo. 0 Quadro 1 mostra as situac;6es
individuais de classe da populac;ao adulta de mais de 18 anos numa
das freguesias estudadas. Podemos constatar que dois terc;os da
populac;ao se encontram em situac;6es ligadas a agricultura. 66 sao
camponeses ricos que possuem mais de 3 hectares de lavradio e
revelam uma capacidade de reproduc;ao alargada das explorac;6es
agricolas; 95 sao camponeses pobres, quer dizer caseiros ou muito
pequenos proprietarios; 47 sao camponeses a tempo parcial, que
combinam a actividade agricola com outras actividades no exterior
da explorac;ao; e 194 sao assalariados agricolas. No sector secundario,
que representa 12,2% das situac;6es de classe, a populac;ao adulta
trabalha maioritariamente na construc;ao civil e em duas pedreiras
de granito.
Quadro 1
Situac;6es de classe, Freguesia n.o 1, 1963
N

Pequena burguesia temica e de enquadramento

%

3

0,5

Pequena burg. independente (trab. independ., comerciantes etc.)

69

11,4

Campesinato
Camponeses ricos (Javradores)
Camponeses pobres (caseiros, peg. prop., etc.)
Campesinato parcial

66
95
47

10,9
15,7
7,7

194

32,0

7

1,2

3
62
9

0,5
10,2
1,5

51
606

8.4
100,0

Assalariados agricolas
Trabalhadores nao-qualificados dos

servi~os

Assal.ariados do secundario
Trab. qualificados
Trab. nao-qualificados
Trab. semi-independantes
Outros (reform ados e deficientesl
Total
Fonte: Rol de Confessados da Freguesia nO1, 1963
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Traject6rias de vida
Apresentamos em seguida os itinerarios de emigrantes que se
encontram nas tres situac;6es de classe acima referidas. No ambito
desta comunicac;ao, nao nos e posslvel analisar mais de que tres
trajectorias, consideradas como "tlpicas" de cada situac;ao de classe,
e por conseguinte pertinentes do ponto de vista dos objectivos da
analise.

1. Traject6rias de migrantes que pertenciam no local de origem
aJamflias de lavradores.
Jose nasceu em 1944 numa familia de lavradores medios que
tinham sete filhos . Conta com algum rancor que os pais deram 0 que
puderam ao filho mais velho: "Deram-lhe 0 terc;o dos dois lados e
rna is tarde ainda deitaram abaixo pinheiros para Ihe dar mais em
dinheiro". Jose trabalhou sempre na agricultura e aprendeu a execu
tar e a orientar todos os trabalhos da casa. Jose sabia das intenc;6es
dos pais e decidiu sair para melhorar a sua situac;ao. A ideia dele foi
sempre ter uma quinta. Os pais deram-lhe 0 dinheiro para a passa
gem. Emigrou para Franc;a com 18 anos e "chamou" dois irmaos que
foram ter com ele. "Foi em Franc;a que aprendi de construc;ao civil.
Fui posto como ajudante de urn que trac;ava e quando ele saiu, fiquei
eu a trac;ar. Na altura ganhava 600 francos, mas eu era muito, muito
poupado e foi por isso que consegui comprar a quinta. Nem todos
que VaG conseguem. Eu acho que e uma questao de visao. Temos de
saber 0 que queremos e temos de nos lanc;ar sempre, senao nao da.
Hi pessoas que chegam e nao compram tractor porque dizem que
nao compensa. Mas eu comprei urn por 380 contos quando cheguei
e foi urn investimento que fiz, e melhor do que estar 0 dinheiro no
banco, e melhor ter terra a monte do que dinheiro no banco". Passado
alguns anos, pensando poder ganhar mais, Jose emigra para os
Estados Unidos onde trabalha numa fabrica de peles; detestou 0
trabalho e voltou pouco depois para Franc;a. Em 1970, resolve casar.
Vern a terra, aconselha-se, falam-lhe numa rapariga que ainda esta
solteira, filha de lavradores conhecidos duma freguesia vizinha. Jose
e Maria casam-se nesse Verao e VaG juntos para Franc;a. Maria esta
de acordo com 0 projecto do marido e trabalha para 0 ajudar. Depois
do nascimento da filha, toma a pflula para evitar ter mais filhos e
poder continuar a trabalhar. Jose e Maria compram tres hectares de
lavradio numa freguesia bastante afastada das suas freguesias de
origem e constroem pouco a pauco a casa e a vacaria. Em 1978,
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regressam e dedicam-se a lavoura. 0 dinheiro que entre tanto herda
ram das suas respectivas familias foi empregue na compra de maqui
nas agricolas . Jose considera que foi tratado de "palhac;o" pel a familia.
Nao esta contra 0 terc;o, mas acha que devia haver urn consenso, nao
se fazer nada sem chamar todos os filhos e estarem todos de acordo.
Jose nunca pediu ajuda a familia dele, mas "fez sociedade" com outro
lavrador para comprar a maquina de ensilar milho. Em 1987, tern oito
vacas de leite e faz todo 0 trabalho agricola com a ajuda da mulher e
da filha. Por vontade dos pais, a filha deixou de estudar e trabalha a
tempo inteiro na empresa agricola. Os pais con tam com ela para dar
continuidade a quinta e para continuar a viver com eles depois de
casada.

2. Traject6rias de migrantes que pertenciam a Ja milias
de camponeses parciais.
Antonio nasceu em 1940. 0 pai era alfaiate e camp ones parcial
(urn campo herdado pela mulher). A mae, filha de lavradores, traba
Ihava no campo e em casa. 0 nfvel de vida era remediado. Antonio
era 0 segundo dos cinco filhos (quatro rapazes e uma rapariga).
Como 0 irmao mais velho vivia em cas a dos avos lavradores para
ajudar, Antonio aprendeu desde pequeno a trabalhar com 0 pai.
Tambem ajudava no trabalho do campo (uma lavoura pequena,
pobre) e levava as ovelhas para 0 monte. Frequentou a escola ate a
quarta classe e ficou em casa a trabalhar, embora sentisse pouca
paixao tanto pelo campo como pela profissao de alfaiate. Segundo
Antonio, 0 pai era muito severo: marcava-lhe horas para chegar a
casa, obrigava-o a trabalhar sabados e domingos e nao Ihe dava
ordenado nenhum. Antonio via os outros rapazes, incluindo urn
irmao dele, a entrar para as fabricas. Ja namorava e queria casar. "Eu
pensava na minha vida, nao tinha ordenado, nao tinha nada, 0 meu
pai tinha aquela ideia que os filhos haviam de dar tudo aos pais, ate
o ordenado". Aos 23 anos, empregou-se, contra a vontade do pai, na
fabrica de pneus da Mabor. Passado seis meses, 0 irmao rna is velho,
emigrante na RFA, mandou-o chamar e Antonio nao hesitou. Ia
ganhar mais e nao tinha de entregar 0 ordenado ao pai; poderia
finalmente orgaruzar a sua vida. Foi trabalhar para uma fabrica de
fiac;:ao, veio casar-se a terra no ana seguinte e voltou com a mulher,
filha de urn pedreiro, para a Alemanha. A Maria do Carmo ficou
contente por emigrar: "Eu queria ir, conhecer outras terras. Nunca
pensamos ficar la p ara sempre. Pensamos logo em comprar esta terra
e fazer a casa, e virmos depois de ter a vida organizada". 0 Antonio
187

e a Maria do Carmo nunca pensaram viver do trabalho agricola. A
terra (5.000 m2) que compraram "e uma ajuda, porque 0 salario s6
tambem era diffcil. E para ter urn bocado de cada coisa para n6s".
Ant6nio trabalha agora numa fabrica textil na P6voa e a Maria do
Carmo trata do quintal, da capoeira, do trabalho domestico e da mae
doente que vive agora com eles. Em 1987, os quatro filhos tern 19, 18,
16 e 10 anos. 0 segundo filho e bate-chapas e os outros estao a
estudar. Os pais gostariam que urn deles estudasse, mas os filhos nao
tern tido bons resultados na escola e estao a pensar empregar-se.
Ajudam os pais no campo quando e preciso, mas nao gos/tam do
trabalho. Ant6nio diz que "ate os percebe", porque ele tambem nao
gostava muito da lavoura na idade deles . Sem maquinas, "a antiga",
e urn trabalho escravo. Urn dia rna is tarde pensa repartir a terra por
igual, urn talhao para cada urn, para os filhos poderem fazer as suas
casas.

3. Traject6rias de migrantes que pertenciam a fa milias
de assalariados agricolas.

1973, 0 casal teve oito filhos. Segundo Margarida, nao queriam ir
contra as leis da igreja e 0 padre s6 comec;:ou 3. dar "outros conselhos"
no fim dos anos sessenta.
Sao os anos de grande emigrac;:ao para Franc;:a. Manuel nao parte
para Franc;:a, mas resolve "tentar a Alemanha" para ver se ganha mais
algum. Vai sozinho e fica la durante 14 anos. Trabalha num armazem
onde, no fim da sua estadia, tern urn acidente de trabalho que 0 vai
deixar parcialmente deficiente duma perna.
A emigrac;:ao permitiu ao casal poupar algum dinheiro. Vao
emprega-Io na compra de urn pequeno terreno onde constroem uma
casa. Quando 0 Manuel regressa da Alemanha, a Margarida e os
filhos sairam da quinta e estao instalados na casa nova. A Margarida
ja nao faz pao em casa, mas ainda cultiva urn campo arrendado. A
filha mais velha trabalha em casa como costureira, as outras filhas
sao operarias texteis, urn rapaz trabalha num fabrica de moveis e
outro numa fabrica de botoes. Dao todos urn terc;:o do salario a mae
para "ajudar" nas despesas da casa.

Discussiio

Manuel nasceu em 1931 no concelho de Barcelos, de pais jorna
leiros agricolas. Eram muitos filhos, nao havia pao que chegasse para
todos. Os mais velhos "tinham de ir avida" mal pudessem trabalhar .
Manuel sai de casa aos dez anos para servir como criado. Conta que
a primeira casa de caseiros onde serviu tinha "pouco pao". Foi duran
te a guerra e os patroes chegavam ao fim do ano sem pao e eram
obrigados a vender vinho e animais para poder pagar a renda. Ao
fim de sete anos, Manuel procurou uma casa melhor e veio servir
para casa de uma familia de caseiros numa freguesia do concelho de
Vila Nova de Famalicao. Segundo Manuel, era uma casa com muito
pao. Chegado a idade adulta, Manuel procura mudar de estatuto e
encontra urn lugar de feitor onde ganha urn ordenado mais elevado.
Entretanto, as fabricas situadas no lado este do concelho procuram
mais operarios, e 0 Manuel decide "tentar a fabrica" sem deixar 0 seu
lugar de feitor. "Eu trabalhava de noite, ganhava pouco, mas pelo
menos tinha outro futuro a minha frente . Na altura, as raparigas, mal
a gente se empregasse na fabrica, vinham todas, olha aquele ja esta
na fabrica". Em 1960, Manuel resolve casar e procura "alguem que 0
possa ajudar". Para Manuel, isto era importante, pois "0 casamento
nao e 0 primeiro dia, e a vida depois que e preciso organizar, e 0
trabalho". Manuel tern 29 anos e Margarida, filha de uma famflia de
caseiros, tern 23 anos. Vao ser caseiros de uma pequena quinta, e
Manuel continua a trabalhar de noite na fabrica textil. Entre 1962 e

Quando se analisam estas traject6rias profissionais e familiares,
escolhidas aqui, entre muitas outras, como exemplos tfpicos, pode
mos constatar que elas se constroem a volta de valores e de prMicas
diferenciadas e que estes se articulam por sua vez a estrategias e a
aspirac;:oes migrat6rias espedficas.
No caso das familias de lavradores, sao quase sempre os filhos
excluidos da heranc;:a privilegiada que emigram. Socializados desde
pequenos ao trabalho agricola e agestao de pessoas e bens, partilhan
do um estatuto social superior e 0 prestigio associ ado a "casa" agrI
cola, a "ideia" deles e construir urn empreendimento familiar. 0
investimento mais valorizado e na "terra", mas tambem se tenta
"fazer casa" noutros ramos ou negocios. No passado era frequente
investir-se em padarias ou em mercearias; nos anos setenta, pensa-se
na confecc;:ao ou no comercio. Podemos falar, no caso da trajectoria
do Jose e da Maria, numa estrategia migrat6ria que tinha uma
finalidade bern definida: acumular dinheiro para investi-lo numa
empresa familiar. A longo prazo, trata-se de construir a solidarieda
de familiar em torno do patrimonio / empresa e da sua reproduc;:ao
atraves dos filhos que ficam em casa.
o apoio da famflia de origem a esta estrategia patrimonial e
varia vel. Para alem de custear a emigrac;:ao inicial ou de fornecer
contactos no pais de destino, a famflia pode tambem ter um papel
activo no regresso do emigrante, dando apoio em forma de empres
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timos de maquinas ou dinheiro, de contactos locais, de saberes. No
caso de Jose, este apoio foi praticamente inexistente devido ao con
£lito familiar relacionado com as partilhas. Nos casos em que as
partilhas e as arranjos foram negociados consensualmente, e fre
quente encontrar trocas intensas entre os herdeiros da casa-mae.
Assim, outro emigrante que esteve na Alemanha e tern hoje uma
empresa agrfcola, foi ajudado no regresso pelo irmao que ficou em
casa: "0 meu irmao e que me ajudou muito quando eu cheguei, que
eu nao pensava encontrar a agricultura que encontrei. De maquinas,
a que era preciso, e, assim, conselhos sobre a produ<;:ao de leite... para
uma au duas coisas, a distribuidor d e adubo e, assim, ainda fiz
sociedade com ele, embora fosse urn pouco lange". (Manuel, lavra
dar, nascido em 1945).
No caso do Antonio, alfaiate aprendiz e campones pobre, a
emigrac;:ao aparece tambem como urna oportunidade para ter uma
vida economicamente independente da fanulia. No entanto, a finali
dade central do projecto migratorio e "ter uma vida organizada", isto
e, ganhar bern, ter urna casa propria com terra a volta para "ter urn
pouco de tudo", poder eventualmente dar uma educac;:ao diferente
aos filhos. Trata-se, com a ajuda dos recursos obtidos na emigrac;:ao,
de garantir uma empresa de reproduc;:ao familiar e nao urn empreen
dimento produtivo. Neste contexto, a terra tern urn significado dife
rente: ja nao e a principal meio de produc;:ao sobre a qual se constroi
a coesao familiar, mas antes urn meio de reproduc;:ao que se adapta
as relaC;:6es familiares. No fim da vida, a terra e para repartir par igual,
para que todos os filhos tenham uma casa com quintal.
Finalmente, nas famflias de assalariados agrfcolas, podemos
dizer que a mobilidade geografica faz parte integrante da experiencia
de vida do indivfduo. A famllia nao so nao oferece emprego como
tambem nao tern meios para alimentar e guardar os filhos em casa.
"Vai-se a vida", procurando trabalho e "tentando" diferentes casas e
empregos, muitas vezes longe da freguesia de origem. Neste contex
to, a emigrac;:ao dos anos sessenta e setenta surge como mais uma
oportunidade "a tentar". Para os pais de familia, como 0 Manuel, que
emigraram depois dos 35 anos, representa uma oportunidade para
ganhar mais e para conseguir, na altura da reforma au urn pouco
antes, as meios de vida considerados como essenciais para ter urn
nivel de vida "remediado": uma cas a propria com ou sem quintal, por
vezes urn carro, uma pensao.
o apoio da famHia de origem e aqui diferente da ajuda fornecida
pelas famHias mais ricas. Nas famflias de assalariados, trata-se, mui
tas vezes, de ficar com os filhos menores de urn casal para este poder
emigrar sozinho. Espera-se ainda que a emigrante, na sua trajectoria

para fora da pobreza, de algum apoio a pais idosos au pobres que
ficam na aldeia de origem.
Em resumo, a analise de trajectorias diferenciadas permite-nos
avanc;:ar com varias hipoteses de trabalho:
- Em primeiro lugar, as condic;:6es e as motivac;:6es a partida dos
emigrantes de origem rural nao sao semelhantes. A influencia
da familia e da classe social de origem estende-se de maneira
diferenciada as expectativas e as finalidades da emigrac;:ao,
assim como as possibilidades concretas de realizac;:ao dos
desejos de investimento;
- Em segundo lugar, a significado da propria mobilidade geo
grafica no interior do percurso de vida pode ser diferente. No
caso de Jose, filho de lavradores, trata-se de uma etapa de
transic;:ao ou de passagem para urn estatuto socioprofissional
que ja era 0 da sua familia de origem. No caso das outras
trajectorias, trata-se de tentar mudar ou melhorar a vida,
dentro de urn percurso que associa sempre "ganhar a vida"
ao trabalho dependente.
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A CASA EM CONSTRU<::Ao:
ACTO RES E DECISORES1
Maria Carolina Leite'

Introduftio
Na sequencia dos fluxos migratorios ocorridos em Portugal a
partir dos anos sessenta, 0 fenomeno das chamadas "casas de emi
grantes" deu origem a uma profunda transforma<;ao do tecido cons
truido, que se tornou particularmente visivel no mundo rural. Ao
longo das decadas de setenta e oitenta 0 numero de novas constru
<;6es nao parou de aumentar e a tendencia so vi ria a inverter-se, de
modo significativo, a partir de finais dos anos oitenta.
Oiversos trabalhos sobre a questao foram entretanto surgindo,
privilegiando diferentes perspectivas de aml.lise2; ao mesmo tempo,
urn outro discurso emergia, inspirado de generaliza<;6es desajusta
das a diversidade e a complexidade do fenomeno das casas dos
emigrantes. Progressivarnente, a pressao mediatica foi ajudando a
cristaliza<;ao desses "a prioris" ern estereotipos, mais ou menos gros
seiros, contribuindo para acentuar a distancia entre 0 objecto (a casa
do emigrante) e 0 discurso que se supunha ser-lhe adequado.
Oepois de uma analise dessas opinioes, expressas atraves do
discurso escrito - artigos de jornais, livros, etc. -, pudemos concluir
que ha. urn leit-motiv recorrente, traduzido num torn classificatorio,
negativo e, ern muitos casos, punitivo. Seria de esperar que os resul
tados de trabalhos levados a cabo por "especialistas" nao fossem
coincidentes corn estes a-prioris apaixonados que nada devem ao
trabalho directo corn a questao: os emigrantes e os espa<;os residen
ciais que constroem e, ern alguns casos, ja habitam. No entanto, nem
sempre assim acontece e por essa razao e possivel encontrar artigos
de "especialistas" que nao hesitam ern rep rod uzir algumas das ideias
* Assistente da Universidade do Minho, bolseira em Paris da Funda<;ao
Calouste Gulbenkian.
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