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Na literatura teórica sobre a experiência migratória de diversos grupos, o fenômeno das
cadeias migratórias e das redes sociais que as sustentam vem recebendo atenção crescente
(Tilly, 1990). O termo cadeias, concebido na década de sessenta do século passado por
pesquisadores australianos, foi originalmente definido “como o movimento pelo qual os
migrantes futuros tomam conhecimento das oportunidades de trabalho existentes,
recebem os meios para se deslocar e resolvem como se alojar e como se empregar
inicialmente por meio de suas relações sociais primárias com emigrantes anteriores”
(MacDonald & MacDonald, 1964:82). Baily(1985:47), analisando o caso dos italianos na
Argentina, propôs uma definição de cadeias relativamente similar, referindo-se a
“contatos pessoais, comunicações e favores entre famílias, amigos e ‘paesani’
(conterrâneos de um mesmo ‘paese’, ou aldeia) em ambas sociedades, emissora e
receptora”, atuando como “fatores fundamentais para determinar quem emigrava, como
escolhiam seu destino, onde se estabeleciam, como obtinham trabalho e com quem se
relacionavam socialmente” os imigrantes.

Tais definições, relativamente amplas, contemplavam na verdade alguns tipos bastante
distintos de cadeias migratórias: as migrações de homens solteiros através de agentes
recrutadores (“padroni”, como se convencionou chamar na literatura americana); a
imigração contínua de trabalhadores incentivada pela ajuda de outros indivíduos
trabalhadores já instalados; e a imigração defasada da família, quando esposa e filhos se
reúnem ao marido que anteriormente havia partido em busca de trabalho. Incomodado
com essa variedade de situações que tais definições podiam abarcar, Devoto (1988)
procurou delimitar com maior precisão o termo, restringindo sua abrangência, ao propor
que o mecanismo de emigração em cadeia deveria se diferenciar “de pelo menos outros
três tipos: a) emigração através de mecanismos de assistência impessoais, b) emigração
através de mecanismos semi-espontâneos onde o processo começa incentivado por
informações de parentes, de conterrâneos ou ‘públicas’, mas o movimento resulta como

produto de iniciativas e de recursos de um indivíduo ou de uma família isoladamente; c)
emigração através de ‘padroni’ ou de outros sistemas mais difusos de mediação e
clientelismo, nos quais a gestão do processo está em mãos de intermediários externos à
cadeia”. Essa definição mais restrita de cadeias contrasta com o emprego mais genérico
do termo redes sociais.

De qualquer modo, o emprego dos termos cadeias e redes, em suas acepções mais
restritas ou abrangentes, procurava sublinhar a circunstância de que muitos decidiam
emigrar após informarem-se previamente das oportunidades (e dificuldades) com
imigrantes anteriores, seja por carta, seja quando estes retornavam. Estes podiam prover
tanto informações, no tocante às perspectivas de emprego e alojamento iniciais, quanto
recursos, que pudessem financiar e assim viabilizar a viagem.

Do ponto de vista desse último ponto - dos recursos para a viagem -, observou-se que no
marco das cadeias migratórias, em várias ocasiões o próprio contato no país de destino do
potencial emigrante facilitava parcialmente, ou mesmo financiava integralmente sua
viagem. Este podia ser um parente (é muito comum, por exemplo, tios chamando
sobrinhos) ou um conhecido já instalado na região de destino, chamando e convencendo
indivíduos à emigração.

Isso desde já não elimina a possibilidade, também muito comum, de o próprio indivíduo
se responsabilizar pelos custos da travessia atlântica. Nesse caso, mais usual era que não
o indivíduo isoladamente, mas a família, tomasse uma decisão no sentido de enviar um
ou mais de seus membros à emigração, num cálculo de que alguns anos de América
poderiam favorecer estratégias familiares diversas: ora de evitar a proletarização
iminente, ora manter ou melhorar o status quo relativo da família na aldeia de origem, ora
de saldar dívidas contraídas, ora de aumentar uma propriedade rural diminuta incapaz de
absorver todos os herdeiros, ora de preservar a autoridade paterna, etc. Nesse caso, o
importante é assinalar o contexto da economia doméstica e do chamado ciclo de vida
familiar. Em muitas ocasiões, emigra-se quando a relação entre bocas para alimentar e
braços para trabalhar é favorável, isto é, quando os filhos estão adentrando a

adolescência. Em outras, emigra-se ainda jovem, quando os entusiasmos (e
provavelmente também as ilusões) são maiores e, sobretudo, quando se avalia que os
potenciais benefícios advindos da emigração poderão ainda ser usufruídos, justamente
porque se estima ter ainda muitos anos de vida pela frente. Em outras ainda, emigra-se
porque, dependendo do sistema de herança, jovens inquietos à busca de oportunidades
recebem sua parte na forma de passagens à América.

Por fim, o agente financiador da emigração poderia ser um recrutador interessado em
canalizar indivíduos ou famílias para uma determinada região. No caso brasileiro, essa
forma de financiamento foi muito importante, sobretudo se comparada ao contexto
internacional. Houve, como já mencionamos, emigração de indivíduos italianos aos
Estados Unidos, financiados por agentes recrutadores interessados em prover mão de
obra barata, sobretudo para trabalhar em serviços públicos. Estabeleceram-se assim laços
clientelistas entre turmas de trabalhadores oriundos de uma determinada região e
“patroni”, elementos que recrutavam e “apadrinhavam” tais contingentes. Os imigrantes
recrutados por esse sistema ficavam assim à disposição de consignatários locais, até que
pagassem integralmente com seu trabalho o custo de suas passagens.

Mas o fenômeno da imigração subsidiada realmente assumiu proporções muito mais
notáveis no Brasil, sobretudo em São Paulo. Nesse caso, o financiamento contínuo, ao
longo de décadas1, e público (do governo), priorizou a vinda não de indivíduos isolados,
mas de famílias inteiras dispostas ao trabalho como colonos nas fazendas de café.
Também aí se estabelecia um vínculo de obrigações (e, por conseqüência, muitos
conflitos) entre as famílias de colonos e os proprietários, até que as primeiras lograssem,
ao cabo de anos de trabalho, pagar suas dívidas relativas ao financiamento da viagem
transatlântica. Na experiência paulista atuaram em momentos diversos tipos distintos de
agente recrutador e financiador da emigração: o fazendeiro diretamente, empresas
particulares (como a firma Vergueiro) ou agentes contratados a serviço do governo.

1

Na Argentina, por exemplo, a imigração subsidiada manteve-se apenas por três anos, sendo
encerrada após um amplo debate que acentuou as desvantagens de promoção de uma imigração
considerada “artificial”.

No que concerne ao tema da informação, constitui uma variável chave o modo como esta
se dissemina. Tal processo é normalmente concebido através de redes, cujo grau de
abrangência pode variar muito. Há redes circunscritas a círculos familiares, há outras
mais extensas que perpassam informações a toda uma aldeia, outras ainda maiores que
exercem impacto sobre toda uma micro-região. Inicialmente, aceitava-se como razoável
um modelo no qual a variável chave era a distância. Quanto mais próxima uma aldeia de
outra da qual haviam partido imigrantes, maior seria a possibilidade de “contágio” da
“febre” emigratória. Os próprios termos empregados na descrição do fenômeno sugerem
um modelo “epidemiológico” de disseminação de informações.

Contudo, observou-se que obstáculos geográficos ou, ao contrário, eixos de circulação
importantes (estradas ou vales de rios, por exemplo) influenciavam a morfologia da
disseminação da informação (Otero, 1992). Além disso, Grieco (1987) criticou o
pressuposto da proximidade física, argumentando que, na verdade, vínculos pessoais
fortes, nos quais existe o reconhecimento de relações (obrigações) recíprocas, são mais
decisivos para fundamentar a decisão de emigrar. Em outras palavras, conforme endossou
Ramella (1995:20), a informação não é “a mesma para todos os vizinhos e conterrâneos
de uma aldeia, nem necessariamente se transmite de vizinho a vizinho, porque os canais
através dos quais passa são as relações sociais fortes que prescindem da distância e por
conseguinte da freqüência de contatos. Em conclusão, a informação não se difunde por
epidemia”. Essas e outras considerações levaram muitos autores a utilizar o aparato
conceitual de redes (Granoveter, 1976) - com densidades distintas, laços fortes e fracos
etc. - como modelo apropriado para representar o modo como a informação relevante
para a decisão de emigrar se disseminava.

Nesse mesmo sentido, outro ponto importante é a confiabilidade atribuída a tais
informações, o que enfatiza a importância das chamadas relações sociais primárias. A
pessoa ou família que pensava em emigrar tendia a confiar mais nas informações trazidas,
ao vivo ou por carta, de um parente, vizinho ou amigo, por exemplo, do que nos folhetos
de propaganda distribuídos por um agente recrutador, cujos lucros dependiam apenas do
número de indivíduos que conseguisse colocar a bordo de um vapor. Assim sendo, os

contatos pessoais tornavam-se mais importantes, porque mais confiáveis, que as
informações não pessoais.

Tais ordens de consideração, exploradas, em termos de tradição disciplinar, mais por
historiadores e antropólogos do que por economistas (Baines, 1994), acabaram por
colocar o conceito de redes no centro da decisão de emigrar. Tal parti pris recupera, por
assim dizer, o papel do agente e de sua rede de relações na decisão de partir, em
contraposição ao clássico modelo push-pull, no qual são enfatizadas as condições
estruturais das regiões de origem e de destino dos imigrantes. Desse modo, atuando no
interior de redes de relações pessoais, o emigrante, individualmente ou em família,
passou a ser visto como um agente racional que persegue objetivos e mobiliza recursos
relacionais não apenas para escolher destinos, mas também para se inserir no mercado de
trabalho na sociedade receptora. As variáveis relacionais, freqüentemente acomodadas
em uma história narrativa, deslocam assim a explicação por estruturas. Elege-se, mesmo
que as fontes empíricas sejam mais raras, o indivíduo e suas relações como foco de
análise (Miguez, 1995).

No fundo, aposta-se que as redes fornecem contextos sociais de referência para o
indivíduo que deseja emigrar, tornando-se assim um instrumento valioso para se estudar a
ação social, já que elas são capazes de condicionar comportamentos. Tal paradigma
encontra-se em franca oposição aos pressupostos tanto da teoria econômica neoclássica,
segundo os quais as relações sociais produzem efeitos nulos ou marginais sobre o
comportamento do indivíduo (indivíduo hipo-socializado), quanto da teoria sociológica
funcionalista, na qual, ao contrário, o indivíduo normativamente orientado (hipersocializado) encontra pouco espaço para uma ação autônoma.

Nos processos migratórios, nos quais quase sempre se associam demandas e ofertas de
mão de obra, estas duas esferas entram em contato no interior de uma trama de relações
pessoais, através das quais fluem as informações sobre trabalho disponível. São as
relações pessoais que determinam quem partirá e tomará tal trabalho. A informação não é
concebida como um bem livre: os indivíduos compartilham e dispõem de informações

limitadas, sempre dependentes de sua rede de relações. Nessa perspectiva, são, portanto,
as redes de relações sociais, que estruturam oportunidades, tanto de partir quanto de se
colocar no novo país (Ramella, 1995). Tilly (1990) irá mais além, para afirmar que as
redes de envio e de recepção de migrantes interagem e conformam novas redes,
formadoras de novas sociabilidades.

O caso da imigração de portugueses na Nova Lousã

Em trabalho recente, Joaquim da Costa Leite tece uma série de considerações sobre o
problema da emigração portuguesa para o Brasil. Suas reflexões avançam no sentido de
mostrar como a imagem tradicional, veiculada na historiografia sobre a emigração,
errava, por exemplo, ao considerar os emigrantes como gente passiva e isolada, incapaz
de avaliar os seus interesses e decidir em conformidade com eles (Leite, 2000):182, e
como utilizavam as relações sociais de parentesco, vizinhança e amizade para se
informarem sobre as oportunidades no exterior. Esta perspectiva, como se vê, está
afinada com a discussão sobre as cadeias e redes migratórias tratadas anteriormente.

Tais informações, de caráter concreto e personalizado, circulavam no âmbito de relações
coletivas em que o potencial emigrante se sentia apoiado e que servia de base à decisão
de ficar ou partir. A circulação desta informação, no caso luso-brasileiro, tinha origem
variada. Vinha através das relações sociais entre os indivíduos, tornando-a acessível aos
habitantes das aldeias mais remotas, em condições merecedoras de confiança. Além
disso, os jornais da época traziam noticiário brasileiro nos periódicos portugueses,
chegando nos finais do século XIX a dar visibilidade a aspectos econômicos
pormenorizados, como relatórios de bancos, informações sobre o câmbio, o que
interessava não só aos políticos, aos homens de negócios, aos antigos emigrantes com
riqueza acumulada no Brasil, mas também para aquelas famílias mais modestas

espalhadas por diversos cantos do território português que dependiam das remessas dos
seus emigrantes no Brasil (Leite 2000): 185.

Leite também mostra que o volume da correspondência que circulava entre Lisboa e a
América crescia, no decorrer da segunda metade do XIX, com jornais e cartas que
traziam as informações que seriam comparadas e avaliadas para estudar os custos e os
benefícios da emigração. Tal conjunto de informações é que ajudariam a compor o
quadro decisório sobre o processo migratório.

É claro que o contexto regional tinha também profundas implicações sobre estas
decisões. A atração migratória era sentida de forma diferente de acordo com os
indivíduos e grupos, segundo o sexo, a idade, a situação familiar, a qualificação
profissional e as habilitações literárias. Partindo desta constatação Joaquim da Costa
Leite propõe uma tipologia do emigrante português, que distinguiria três grupos
principais (Leite 2000:193-194):
1) a emigração como carreira: aparentemente, o tipo mais persistente de emigrante que
era constituído por jovens do sexo masculino, alfabetizados, que partiam
razoavelmente bem providos de roupa, apoiados por contatos estabelecidos
previamente por familiares ou amigos. Para este grupo de emigrantes a decisão de
partir seria tomada em família, como parte de uma escolha profissional. Emigrar era
uma decisão de carreira;
2) a emigração como forma de obtenção durante alguns anos de um rendimento
complementar: este grupo era constituído por artesãos, indivíduos adultos, por vezes
casados, que partiam para o Brasil, prontos a desempenhar um trabalho em que já
tinham experiência. Partiam em anos de expansão econômica no Brasil, aproveitavam
durante uns anos os salários mais elevados nos centros urbanos e regressavam depois
a Portugal. Um aspecto menos estudado, parece que estes emigrantes, depois de
familiarizados com o trabalho no Brasil, poderiam lá voltar, para compensar dívidas
acumuladas com uma família em aumento, ou aproveitar anos excepcionais de
trabalho no Brasil;

3) emigração como resposta a uma situação de grande crise: neste caso, os emigrantes
embarcavam em grupos familiares. A decisão de partir com toda a família era uma
decisão drástica que implicava, geralmente, uma situação econômica muito difícil,
sem horizonte de regresso. Nessa categoria é possível distinguir subgrupos mais ou
menos desorganizados que em certos anos de quebra de produção agrícola e falta de
emprego, deixavam precipitadamente suas terras, entregando-se em mãos dos
comandantes das embarcações.

Leite nos adverte, entretanto que, mesmo partindo desta tipologia, não podemos esquecer
que havia também uma forte margem de decisão individual, apesar do forte
enquadramento familiar e social do processo migratório: a formação de um grande
movimento migratório, com regularidade de contatos, reduzia o caráter aventureiro da
experiência, tornando-a psicologicamente aceitável para um número cada vez maior de
pessoas, levando a um grau de diversificação de experiências que escapam à classificação
mais simples dos grupos referidos (Leite, 2000:195)

As considerações acima nos levam a inquirir a respeito da imigração precoce de colonos
portugueses arregimentados para trabalhar como assalariados em uma fazenda do interior
paulista a partir de 1867. Trata-se da fazenda Nova Lousã, fundada nesse ano por João
Elisiário de Carvalho Monte-Negro, em terras a meio caminho entre os municípios de
Pinhal e Mogi Mirim. Em plena época da escravidão e pouco após as primeiras
experiências com o trabalho livre, em regime de parceria, do senador Vergueiro em
Ibicaba (Limeira), Monte-Negro tocava sua fazenda com famílias de conterrâneos seus,
importados do próprio Concelho da Lousã, em Portugal, para trabalharem como mão de
obra livre e assalariada. Essa experiência pioneira, que durou pouco mais de duas décadas
(em 1888 Monte-Negro venderia sua fazenda), constituiu uma tentativa singular de
desenvolver um empreendimento agrícola exclusivamente à base de trabalho livre e
assalariado em uma economia predominantemente escravocrata.

Em fevereiro de 1867, Monte-Negro, valendo-se do financiamento concedido pelo
governo imperial para a importação de imigrantes, acertara a vinda de compatriotas seus,

para trabalhar na fazenda recém-adquirida. Nessa época, o fazendeiro trazia os colonos
por sua própria conta e depois cobrava do governo o ressarcimento de parte das despesas.
Esse aporte era contudo incerto. De fato, em várias ocasiões o proprietário se queixou da
inadimplência do governo em relação aos contratos firmados para subsidiar a vinda de
imigrantes (Monte-Negro, 1879).

O sistema de recrutamento utilizado pelo proprietário da Nova Lousã aproveitava sua
própria condição de imigrante: a escolha das famílias camponesas dispostas a emigrar era
feita diretamente por ele, ou segundo suas indicações.
“O sr. Monte-Negro é oriundo daquella mesma povoação, cujos habitantes
elle conhece pessoalmente. Por isso, faz elle a sua escolha com pleno
conhecimento de causa, e os recém-chegados se incontram, quase sem
transicção, entre amigos de que apenas se achavam separados pelo lapso
d’alguns annos” (Gazeta de Campinas, 17 de outubro de 1872, apud
Monte-Negro, 1872).
Esse mesmo periódico credita a tal sistema de recrutamento boa parte do clima de boas
relações vigente e do sucesso alcançado pelo estabelecimento de Monte-Negro.
Subliminarmente, o articulista aponta a vantagem da seleção, capaz de evitar os maus
elementos conturbadores da ordem.
“Assim, no meio deste feliz conjuncto não há imposições e não há
exigências: as relações de família, de amizade e de visinhança, firmadas
na patria commum, se transportam á nova terra e sob estes auspícios se
perpetuam tanto mais naturalmente, quanto os individuos que em todos os
centros de reunião podem mais facilmente quebrar-lhes a ordem e a
tranqüilidade, são d’ahi escrupulosamente desviados por uma escolha
prévia (Gazeta de Campinas, 17 de outubro de 1872, apud Monte-Negro,
1872).

Com o passar dos anos, outros colonos foram sendo trazidos. Em 1872, o proprietário
conta que “o número actual de moradores do estabelecimento eleva-se a 80 entre homens,
mulheres e crianças, sendo algumas já nascidas e baptizadas na Colonia”, informação
confirmada pelo Almanaque da Província de São Paulo de 1873. “Naquelle número”,
continua, “se comprehendem alguns artistas: carpinteiros, pedreiro, ferreiro, sapateiro,

etc, sendo todos os empregados da casa naturaes da comarca da villa da Louzã, em
Portugal” (Monte-Negro, 1872:1-2). Três anos depois, Monte-Negro informou que o
número de empregados da colonia era de 93, e que destes 17 crianças haviam nascido na
colonia (Monte-Negro, 1875:10). Nessa época ele relacionou todos os indivíduos que
vieram à Nova-Lousã, desde sua fundação, num relatório enviado ao presidente da
província de São Paulo. Finalmente, através de uma carta do proprietário a um
conselheiro do império, sabemos que os empregados na colônia somavam 115 e 124,
respectivamente, ao final dos anos de 1878 e 1879 (Monte-Negro, 1879).

Monte-Negro inaugurou a emigração de colonos dessa região de Portugal ao estrangeiro.
Desse modo, os indivíduos que emigraram provavelmente não tinham em seus horizontes
outras alternativas de destino. Tomaram a decisão, seja individualmente ou no âmbito
familiar, apoiados em laços de parentesco e conterraneidade do grupo. Além disso,
confiavam na família Monte-Negro.

João Elisiário de Carvalho Monte-Negro havia emigrado ele próprio, ainda jovem, ao Rio
de Janeiro no início da década de 40, dedicando-se inicialmente ao comércio, como
caixeiro viajante. Seu pai, embora fosse médico de prestígio, envolvera-se em lutas
políticas em Portugal que lhe renderam perseguições e considerável perda de patrimônio.
Monte-Negro emigrou assim aos 18 anos para tentar a sorte no Brasil, prosperou como
comerciante, ficando conhecido como o “rei dos viajantes” (Martins, 1999:54) e, uma vez
bem sucedido, resolveu investir seus capitais adquirindo uma propriedade que batizou
como Nova Lousã.

Ele havia se tornado um “brasileiro”, como eram chamados em Portugal os portugueses
que haviam emigrado ao Brasil e que, depois de enriquecidos, buscavam a “conquista da
gratidão e do respeito de conterrâneos e vizinhos. Para tal, distribuíram benesses, fizeram
doações para obras de interesse coletivo, lançaram e mantiveram iniciativas de alcance
social visível (...) Nesse contexto, uma gigantesca obra de benemerência foi em Portugal
desenvolvida por portugueses do Brasil, não sendo fácil distinguir a exata situação de
residência que detinham: se ainda radicados além-Atlântico, se regressados já em

definitivo a Portugal ou, ainda, se partilhavam estadias e actividades entre os dois países”
(Trindade e Caeiro, 2000:107 e 171). Monte-Negro já havia feito erigir, em 1865, por via
de donativos, um hospital em sua cidade natal. Além disso, havia também fundado,
auxiliado por sua irmã Peregrina, o Instituto D. Luis I, promotor da instrução primária na
vila da Lousã. Como benemérito da Lousã, usufruía portanto de grande prestígio junto a
seus conterrâneos. Para completar, seu irmão José Daniel, que depois o acompanhou à
Nova Lousã, era padre ordenado pela Universidade de Coimbra. Os Monte-Negro já
haviam sido padrinhos, ainda na terra natal, de alguns dos indivíduos que posteriormente
emigraram à Nova Lousã (Scott, 2005:6). Tais informações são importantes porque
indicam o contexto em que foram tomadas as decisões de emigrar ao Brasil pelos
colonos.

Uma análise mais minuciosa do mapa dos indivíduos arrolados por Monte-Negro em
1875 revela algumas características da imigração de portugueses à Nova Lousã. Dele
constam 154 indivíduos, dos quais 22 (14,3%) eram mulheres, indicando uma razão entre
os sexos elevada: 7 homens para cada mulher. O mapa não fornece dados sobre a idade
dos colonos, mas através de levantamentos realizados junto ao Livro de Registros de
Passaporte do Arquivo Provincial, em Coimbra, e junto aos Registros Paroquiais de
Casamento da Paróquia de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, pode-se inferir a
idade de 76 indivíduos (67 homens e 9 mulheres) ao chegarem à Nova Lousã entre os
anos de 1867 e 1875. Tomados como um todo, a idade média ao emigrar era de 22,4
anos, variando de 14,4 anos para as mulheres do grupo e 23,5 anos para os homens.
Desse conjunto, havia 15 menores de 14 anos ao entrar na colônia.
Quadro 1
Características demográficas básicas de 78 portugueses dos 154 que emigraram à Nova
Lousã entre 1867 e 1875
Porcentagem de menores de 14 anos
Média de idade de todo o grupo
Média de idade dos de 14 anos ou mais

19,7
22,4
25,7

Emigrantes por faixas etárias
0-13 anos
14-19

N (%)
15 (19,7)
12 (15,8)

20-29
30-39
40-49
Total

34 (44,7)
10 (13,2)
5 (6,6)
76 (100)

Tais dados sugerem uma estreita relação entre emigração e momento do ciclo de vida.
Quase metade dos emigrantes encontra-se na faixa dos 20 anos, portanto no auge de suas
capacidades produtivas. A concentração de indivíduos entre 14 e 29 anos (mais de 60%)
indica ainda outra característica comum aos movimentos migratórios de modo geral:
migram aqueles que avaliam ter pela frente ainda muitos anos de vida. Sendo a
emigração uma decisão importante da vida do indivíduo, resolviam cruzar o Atlântico
aqueles que avaliavam valer a pena o sacrifício de iniciar uma nova vida em outro país.
Contudo, por detrás de cada emigrante revelam-se diferentes estratégias familiares
migratórias. Tomemos, por exemplo, os pioneiros, a primeira leva dos que chegaram
ainda em 1867. Trata-se de um grupo de 44 indivíduos, acompanhados por Montenegro
para se instalarem na fazenda. É possível se analisar as composições familiares desse
grupo, conforme demonstra o quadro abaixo.

Quadro 2
Leva Inicial de 1867
Imigrantes sem grupo familiar

19

Imigrantes em grupo familiar

25

Em matrimônio
Em matrimônio sem filhos
Em matrimônio com filhos

16
4 (Nogueira 2 e Gonçalves 2)
12 (Serra 8 e Fernandes 4)

Só pai ou mãe com filhos
Pai com filhos
Pai com filhos e outros parentes

5
2 (Serra 2)
3 (Santiago 3)

Irmãos

2 (Ribeiro 2)

Primos em primeiro grau

2 (Rodrigues e Costa 2)

Total

44

Mais da metade desse grupo veio, portanto, acompanhada de algum parente. Entre
aqueles que vieram aparentemente sós, alguns trouxeram parentes algum tempo depois,
sugerindo cadeias familiares que aos poucos foram se deslocando. É muito provável que
muitos, apesar de não pertenceram à mesma família, se conhecessem entre si, pois
habitavam a Vila da Lousã ou lugarejos relativamente próximos. Na própria preparação
do processo migratório, como bem observou Scott (2005:6), os futuros emigrantes se
deslocavam, não individualmente, mas em grupo, até Coimbra, para requerer os
passaportes necessários à saída de Portugal. Dessa forma, se considerarmos laços de
parentesco ou de conhecimento, é pouco provável que emigrantes tenham se deslocado
individualmente, isoladamente.

Neste caso, não foram apenas indivíduos que cruzaram o Atlântico, mas também laços de
solidariedade, de confiança, a par de um conjunto de percepções e de uma cultura
comum. Prova disso são as altas taxas endogâmicas do grupo na nova terra, reatualizando
lealdades. Ou ainda o fato de Monte-Negro constar como padrinho em nada menos que
46 dos 96 batismos em que pelo menos um dos pais era português, ocorridos entre 1870 e
1888 no oratório da fazenda Nova Lousã, construído pelos imigrantes lousanenses
(Truzzi e Scott, 2004).

Ao longo do tempo, configurou-se então uma rede articulada entre a Lousã, em Portugal
e a Nova Lousã, no interior paulista. Essa rede tendeu a se ampliar ao longo dos anos,
tanto pelas informações que chegavam por carta à Lousã, quanto pelo testemunho vivo
dos que retornavam de tempos em tempos. Analisando-se algumas trajetórias, percebe-se
que houve claramente a disposição de alguns em permanecer durante algum tempo no
Brasil, mas depois retornar a Portugal. Esse retorno à terra natal, após alguns anos, não
deve necessariamente ser interpretado como fracasso, e sim como sinal de intensa
mobilidade entre origem e destino, sugerindo estratégias de migração circular e um grau

tênue de ruptura com a origem. Essa mobilidade, por sua vez, era favorecida não apenas
pelo sistema de salários vigente na colônia, mas, sobretudo pelas ótimas relações entre
proprietário e colonos na Nova Lousã. De fato, como já se analisou em outro artigo
(Truzzi e Scott, 2004), o próprio proprietário estipulava o retorno dos colonos a Portugal
após alguns anos de trabalho, enquanto, por sua vez, os próprios colonos sugeriam ao
fazendeiro a contratação e importação de parentes e conhecidos.
“Há cerca de cinco mezes sahiram desta colônia, com destino a Portugal,
dois dos fundadores do nosso estabelecimento. Vieram aqui pagar as suas
passagens com o fructo do seu laborioso e honesto trabalho, e voltaram ao
seu paiz no fim de cinco annos e meio de ausência, com algumas patacas,
ou com algumas dezenas de moedas, que adquiriram com seus esforços e
economia. Já mataram saudades da pátria e das famílias e em breve
estarão de novo na sua segunda casa, como elles chamam a Nova Louzã”
(Monte-Negro, 1872:12)
Monte-Negro mantinha tal prática convencido de que os que retornavam eram capazes de
recrutar outros que os substituíssem.
“Na nossa humilde opinião, o incentivo mais poderoso e mesmo mais
natural para chamar o laborioso camponez ao Brasil, é a vista ou mesmo a
volta de alguns seus conterraneos á terra da sua naturalidade, indo
acompanhados de alguma, embora insignificante, fortuna. Quereis vinte
immigrantes agricultores? Fazei que um, somente um, volte ao seu paiz
com alguma fortuna”. (Monte-Negro, 1872:13)
Para viabilizar tal procedimento, Monte-Negro instituiu um prêmio aos que
permanecessem trabalhando na colônia por um determinado período.
“O empregado, que se conservar no estabelecimento em serviço activo
pelo espaço de seis annos, no caso de que queira retirar-se para o seu paiz
natal, receberá nesse acto a importância de sua passagem da cidade de
Santos á de Lisboa, na proa de qualquer paquete a vapor, isto como
premio de sua constancia e bom comportamento na fazenda” (MonteNegro, 1872: 23).
Em julho de 1875, sob o título de ‘O melhor meio de attrahir immigrantes’, a Província
de São Paulo noticiava uma dessas viagens de retorno:
“Hoje devem descer para Santos, com destino a Portugal, alguns colonos
da Nova Louzã, propriedade do sr. Commendador J. E. de Carvalho
Monte-Negro, os quaes, estando terminado o prazo do contracto e tendo
feito economias, voltam á terra da pátria satisfeitos, senão ricos, ao menos

com meios de viverem sem privações e talvez em tal ou qual abundancia.
Entre esses colonos há mulheres e até famílias completas. Este facto,
honroso para o director daquella colônia, já tão conhecida entre nós, é uma
excellente recommendação para elle continuar a merecer a confiança dos
seus compatriotas. Relativamente á immigração de Portugal, esta volta dos
colonos da Nova Louzã deve merecer muita influencia em favor de nosso
paiz e especialmente da província de S. Paulo. Se de outras colônias
partissem para a Europa colonos felizes e satisfeitos como estes, depois de
terminados os seus contractos, outra seria a corrente de immigração
européa para cá. Registremos solemnemente o facto e fique elle como um
bom exemplo a ser seguido” (Província de São Paulo, 21 de julho de
1875, apud Monte-Negro, 1875:73).
Ao que parece, tal política, embora provavelmente tenha conferido certa rotatividade à
mão de obra em seu estabelecimento, não deixava de render seus frutos: “a melhor
recommendação, que temos á favor deste estabelecimento, são os pedidos, que em sua
maior parte os nossos empregados nos dirigem para mandarmos vir parentes ou visinhos
seus” (Monte-Negro, 1872:13).

Assim, aos poucos se estabeleceu um fluxo, de natureza bi-direcional, entre a Lousã e a
Nova Lousã. Esse trânsito tendeu a se encorpar à medida que, na origem, Monte-Negro
passava a recrutar colonos em outras vilas do Concelho da Lousã 2, ou mesmo em
concelhos próximos, como Miranda do Corvo. Por outro lado, agora no pólo de destino,
alguns colonos deixaram a Nova Lousã para se estabelecerem em cidades próximas,
como Mogi Mirim, Pinhal e Campinas. No Mapa acima mencionado, arrolado por
Monte-Negro apenas oito anos após a fundação da Nova Lousã, já é possível perceber
algumas trajetórias de colonos que saíram da colônia e se estabeleceram como
negociantes, caixeiros, empregados na Estrada de Ferro, em fábrica de tecidos, sócio em
hotel, etc. É provável que isso tenha ocorrido também porque Monte-Negro havia trazido,
para fundar a colônia, não apenas agricultores, mas conterrâneos com habilidades
diversas (pedreiro, carpinteiro, ferreiro, alfaiate, sapateiro, cocheiro, etc) que logo
perceberam que seus ofícios podiam ser valorizados nos núcleos urbanos mais próximos,

2

Este era formado pelas localidades de Foz de Arouce, Casal de Ermio, Serpins e Vilarinho, além da
própria Vila da Lousã.

no seio de uma sociedade ainda extremamente polarizada entre escravos e proprietários
de terra, estes avessos ao trabalho manual.

Desse modo, sub-redes articuladas à rede original entre a Lousã e a Nova Lousã foram,
com o passar do tempo, se formando, contribuindo para estabelecer na região de origem,
em Portugal, certa “cultura emigratória” (Massey et al. 1993), perceptível até os dias de
hoje. Em visita à Lousã, pôde-se observar, ao acaso, a experiência de uma família cujas
sucessivas gerações haviam enviado membros ao Brasil. Isso quer dizer que a partir da
experiência pioneira de Monte-Negro na Nova-Lousã, as gerações posteriores de
lousanenses sempre puderam em alguma medida considerar a alternativa da emigração
(para o Brasil, e também depois para os Estados Unidos3) como uma possibilidade, pois
isso passou a integrar seus horizontes culturais.

O apoio proporcionado pelos pioneiros aos que se dispuseram a emigrar mais tarde
traduzia-se em um mecanismo relativamente seguro, porque através das redes de
migração era possível conseguir rapidamente emprego e minimizar, desse modo, os
custos do “ajuste” à nova terra. É verdade que, ao menos de um ponto de vista teórico, as
redes, ao mesmo tempo em que fornecem amparo, também limitam a suposta autonomia
do imigrante, ao cobrar depois solidariedades e reciprocidades. Podem constituir assim,
simultaneamente, tanto oportunidades, quanto amarras. Mas no caso da Nova Lousã, são
vários os indícios de que a balança pesou mais a favor do primeiro desses termos.

Se recordarmos as hipóteses lançadas por Joaquim da Costa Leite sobre os emigrantes
que deixavam Portugal na segunda metade do século XIX (Leite, 2000), podemos
comprovar a importância das informações que circulavam entre os potenciais emigrantes
e que fundamentavam, ou não, a decisão de emigrar. No caso de do Comendador
Montenegro esta rede de informações teve um papel vital para o recrutamento dos
colonos.

3

Consultar Monteiro (1985).

Além disso uma das categorias da tipologia do emigrante proposta por Leite parece se
adequar ao caso dos indivíduos e famílias que optaram para emigrar para a Nova Lousã.
Um dos grupos se caracterizaria pela emigração como forma de obtenção durante alguns
anos de um rendimento complementar: este grupo era constituído por artesãos, indivíduos
adultos, por vezes casados, que partiam para o Brasil, prontos a desempenhar um trabalho
em que já tinham experiência. Partiam em anos de expansão econômica no Brasil,
aproveitavam durante uns anos os salários mais elevados nos centros urbanos e
regressavam depois a Portugal.

O quadro a seguir busca representar graficamente as características da rede constitutiva
da colônia de Nova Lousã. Baseado em Akerman (1978), ele ilustra a teia de relações
construídas através de dados reunidos em várias fontes documentais, evidenciando a
importância do local de origem e das relações de parentesco entre os colonos da Nova
Lousã. Não é possível nele e nos limites desse artigo se trabalhar com dados nominativos.
De qualquer modo, ele dá uma idéia das levas sucessivas de imigrantes que
desembarcaram na Nova Lousã entre 1867 e 1875, utilizando-se para tanto as
informações coletadas no Mapa Geral das Pessoas que tem vindo para a Nova Louzã
desde sua fundação, publicado pelo Comendador Montenegro em 1875, cruzados com
dados recolhidos nos passaportes e nos bancos de dados construídos através de registros
paroquiais. Para cada conjunto de indivíduos que chegavam procuramos ligar aos grupos
que já se encontravam estabelecidos, e também rastrear as relações que se foram criando
entre os indivíduos após a imigração. O dado essencial foi a origem geográfica destes
indivíduos.

Mulheres
Homens

Meninas com idade < 18 anos
Meninos com idade < 18 anos
Casal
Irmãos
Qualquer grau de parentesco
Mesmo individuo

%

1867
45
30%

1868
16
11%

1869
8
5%

1870
19
13%

1871
13
9%

1872
1
1%

1873
15
10%

1874
24
16%

1875
11
7%

Total
152

Ceira dos Vales

7%

11

Vale de Aires

1%

2

Miranda do Corvo

13%

19

Foz de Arouce

8%

12

Casal do Ermio

1%

1

Lousã

22%

34

Vilarinho

11%

16

Favariça

6%

9

Casal dos Rios

3%

4

Talasnal / Candal /
Catarredor / Casal
Novo

9%

13

Outros

9%

13

Poiares

7%

11

Penela
Padrão

3%
2%

4
3
1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

152

É possível assim se analisar muitas trajetórias individuais e familiares que teriam
formado um rede social intrincada reunindo os colonos portugueses que deixaram a
Lousã na segunda metade do século XIX, com a esperança de que a migração, temporária
ou definitiva para o Brasil, pudesse trazer uma melhoria nas condições de vida que
caracterizavam aquelas populações.
Os cruzamentos feitos a partir das fontes nominativas é capaz de trazer à luz uma série
comportamentos que mostram a importância dos estudos de caráter micro-analítico para a
compreensão dos processos migratórios. Sempre se colocará a questão das generalizações
que podem ser feitas a partir dos estudos de rede, e em geral dos estudos microhistóricos.
Mas o problema da generalização ou da particularização na história constitui um dos
debates epistemológicos para os quais nunca será dita uma última palavra. Esta
metodologia propicia a investigação do fato individual, e coloca em pauta um fato óbvio,
mas que nunca é demais recordar: aquele de que a realidade (e os indivíduos que fazem
parte dela) sempre é mais rica que os nossos esquemas analíticos e, por isso, o valor da
análise de redes não está em sua maior analogia com o real, ou na individualização dos
atores sociais, mas sim por colocar em relevo mecanismos do comportamento social
invisíveis aos modelos estruturais (Míguez, 1995:28-29). Por isso mesmo, justifica-se
plenamente a sua aplicação aos estudos das populações do passado, que tantas vezes
mantêm suas trajetórias, suas escolhas e suas decisões secretas e dificilmente discerníveis
aos olhos dos que se dedicam a estudar as migrações.
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