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RESUMO 

 

A vinda dos portugueses constituíram processo de reterritorialização no Brasil cuja nova espacialidade veio 
acompanhada de fundação pelos portugueses de associações sócio-culturais de apoio, assistência e 
visibilidade no Brasil. No presente trabalho destacamos as casas regionais de origem portuguesa como 
importantes no processo de adaptação, assistência e referência cultural para os imigrantes portugueses no 
processo de estabelecimento e permanência no Brasil. As casas regionais(Casa dos Açores,Casa do Trás-
os- Montes,Casa do Minho entre outras) são lugares que possuem peso e visibilidade na representação das 
manifestações culturais dos portugueses no Brasil. Compõem a maior parcela das associações de origem 
portuguesa  na cidade do Rio de Janeiro. As casas regionais apresentam-se como locais de representações 
e manifestações culturais de identidade local , regional e nacional relacionadas aos  distritos, províncias e 
regiões além é claro do próprio espaço nacional português. Nesta situação, a identidade é mediada pelo 
sentido de “lugar vivido”  (FREMONT,1980; TUAN,1983) estabelecido para uma casa  regional de origem 
portuguesa que  acaba por participar da vida dos indivíduos e dos grupos de portugueses que freqüentam 
esse determinado local. O lugar influencia, até mesmo constrói, tanto subjetivamente como objetivamente, 
identidade culturais e sociais. (BOSSÉ, 2004). Estas circunstâncias sociais implicam numa vivência em que 
laços de aproximação e proximidade podem ser mediados por memória coletiva e representada 
culturalmente por imagens e paisagens regionais. Portanto, a discussão das casas regionais na cidade do 
Rio de Janeiro como lugares de encontro, manifestações culturais e representações de ordem geográfica 
com identidades associadas a escalas local, regional e nacional portuguesas é de relevante importância. 
Os estudos geográficos que procuram relacionar imigrantes estrangeiros, identidade e representação 
geográfica são escassos e, assim, acreditamos  que o desenvolvimento do presente estudo pode significar 
modesta contribuição para o campo da Geografia Humanista e Cultural. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A presente pesquisa visa aprofundar estudo de caráter geográfico com base no 
exame da construção das identidades sócio-espaciais relacionadas a dinâmica da 
imigração portuguesa para o Brasil produzidas e manifestadas nas casas regionais, 
associações de origem portuguesa de apoio social e expressão cultural identitária da 
comunidade portuguesa no qual a cidade do Rio de Janeiro constitui um espaço 
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privilegiado de análise. A maior parte da fundação das casas regionais de origem 
portuguesa se deu a partir da década de 50 do século XX.  No entanto, o fluxo de 
imigrantes que foi forte até a própria década de 50 com quantitativo aproximado de um 
milhão e quinhentos mil portugueses caiu muito durante o período posterior no próprio 
século XX.    Muitos portugueses que vieram para o Brasil com o desejo de retorno para 
país natal acabaram não realizando o intuito do retorno.  Acabaram fincando laços 
estabelecendo família, amizades e negócios no novo país. A criação das casas regionais, 
juntamente com outras associações de origem portuguesa  preenche lacuna quanto a 
lugares de suporte e matriz cultural que sirva como instrumento de afirmação de 
identidade assim como locais de encontro de conterrâneos com interesses afins. As casas 
regionais apresentam-se como locais de representações e manifestações culturais de 
identidade local, regional e nacional relacionadas aos distritos, províncias e regiões além 
é claro do próprio espaço nacional português.  Tais representações estão apoiadas em 
referências geográficas a partir das festas, símbolos, imagens, saudosismo da terra natal 
em que as casas regionais se constituem como lugares para o estabelecimento e encontro 
de manifestações que revelam lado do processo de construção de identidade associado 
ao espaço geográfico.  

 

A EMIGRAÇÃO PORTUGUESA PARA O BRASIL 

A corrente migratória portuguesa para o Brasil consta de longo período e se deu 
de maneira ininterrupta, desde o início da colonização exploradora passando pelo Brasil 
Império e Republicano chegando fluxos populacionais até o final do século XX.  Isto não 
quer dizer que sua amplitude não tenha se alterado com maior ou menor intensidade de 
entrada de imigrantes. E é justamente no contexto da segunda metade do século XIX e ao 
longo do século XX que  ocorreu grande fluxo migratório de portugueses em direção ao 
Brasil. Segundo dados do IBGE (1991), o número de imigrantes portugueses de, 1884 a 
1984 supera a ordem de 1, 5 milhões de pessoas. (quadro 1) 

A emigração portuguesa transatlântica teve o Brasil como o país ultramarino 
preferido ao contrário do ocorrido com outros grupos de imigrantes. Além de ser mais 
extensa, longa e com menores taxas de retorno, a corrente migratória portuguesa ocorreu 
na sua maior parte as próprias custas (BASSANEZI,1995, p.19) e  se concentrou como 
destino os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente nas capitais.  Os 
imigrantes portugueses provinham das ilhas atlânticas dos Açores e das províncias do 
norte: Minho, Beira e Trás-os-Montes (BASSANEZI, 1995, p.17).  De acordo com KLEIN 
(1989, p.18) as citadas províncias eram as áreas mais destacadas quanto à emigração, 
pois enfrentavam “problemas de alta taxa de fecundidade, predomínio de um sistema de 
pequenas propriedades, heranças com partilhas estreitas e redes de relações sociais 
fortemente estruturadas”.  Esse contingente geral de pessoas que deixaram Portugal para 
o Brasil teve como motivações o idioma comum, os vínculos históricos, complexas e 
duradouras relações econômicas e contatos freqüentes em função de uma rede de 
relações sociais (KLEIN, 1989, p.19).  

Podemos ressaltar ainda os estudos de PEREIRA (2002, p.26) considerando que o 
estudo da migração é inseparável das políticas de emigração e imigração dos países 
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envolvidos.  O desencontro de interesses entre Portugal e Brasil foi um dos vetores 
determinantes na forma da aplicação da emigração portuguesa.  A orientação estatal 
portuguesa, na maior parte de ênfase repressiva contrastava com a política geral de 
incentivo e recepção por parte do Brasil.  A legislação portuguesa tornava-se frágil e 
pouca propícia para sua efetivação, não foi capaz de conter a “sangria” de mão-de-obra 
portuguesa para o Brasil.   Uma imensa teia de recrutamento desde o pároco da aldeia, 
passando pelas fiscalizações de embarque marítimo até a colaboração de autoridades 
representativas dos governos civis possibilitava a aquisição de documentos.  Essa 
diversificada rede de engajamento bloqueava em grande medida a aplicação da 
legislação portuguesa, tanto nos seus aspectos estritamente repressivo como nos seus 
propósitos de proteção do emigrante (PEREIRA, 2002, p.340).   

Outro aspecto é que o desejo de retorno que portugueses, no momento da partida 
para o Brasil, alimentavam de voltar para a pátria natal, na prática, não se efetivou, 
havendo baixas taxas de volta do migrante para Portugal transformando-se em “mito do 
retorno” (PORTELA & OLIVEIRA, 1987; BASSANEZI, 1995). Articulado com o mito 
anterior ocorreu do mesmo modo o “mito da fortuna” em terras brasileiras, isto é, a 
busca do enriquecimento rápido que tinha suas raízes distantes no passado colonial 
(PEREIRA, 2002, p.45) e que também o próprio governo brasileiro, interessado na 
imigração, tratava de estimular. 

Os avanços nos meios de transportes e comunicações de massa que se tornaram 
mais baratos e rápidos ofertaram as condições técnicas possíveis para o fluxo de milhões 
de europeus em direção ao continente americano.  A substituição total da vela pela 
energia a vapor dos navios de passageiros que cruzavam o Atlântico, a instalação do 
cabo telegráfico transatlântico em 1866 e a conclusão de ligações ferroviárias na Europa 
por volta de 1870 (KLEIN, 2000, p.23) são notáveis exemplos do aprimoramento técnico 
que possibilitaram a diminuição do tempo e das distâncias percorridas. 

Dentro deste contexto geográfico e histórico, os emigrantes portugueses usavam as 
“relações sociais de parentesco, vizinhança e amizade” (LEITE, 2000,182) para se 
informarem sobre as oportunidades no estrangeiro.  Os estudos de BOYD (1989) e 
MASSEY (1997), por sua vez, reforçam a importância das redes sociais na articulação dos 
processos migratórios, enfatizando a solidariedade no interior dos grupos migrantes como 
uma das características que configuram e sustentam as redes. Portanto, numa perspectiva 
de análise do fenômeno, a migração não está relacionada propriamente a um elemento 
individual de forma isolada.  Também o diferencial de renda entre a área de saída e 
recepção do migrante não seria o único fator a ser considerado (apesar de relevante) em 
que é enfatizado apenas o aspecto econômico.  Devemos considerar a base familiar ou a 
unidade produtiva de sustento no qual o potencial emigrante se insere assim como as 
políticas estatais de migração e práticas subalternas de migração. Acrescentamos ainda  
importância da articulação dentro de uma rede social de cunho internacional e inter-
regional serve como ponderador para diminuir os riscos de uma emigração fracassada.  
Tais modos de relações sociais coletivas apoiadas nas trocas de informações, circulações 
de pessoas e experiências em terras estrangeiras ofereceram perspectivas para raciocínios 
comparativos dos prós e contras da decisão de ficar ou emigrar.  
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Quadro1 - Entrada de imigrantes portugueses no Brasil 1884-1984 

Os portugueses representam a maior grupo étnico-nacional de imigrantes correspondendo a 
31%(1.597.775) do total dos imigrantes (5.150.456) que entraram no país de 1884 -1984. 

 

LUGAR E IDENTIDADE NAS CASAS REGIONAIS DE ORIGEM PORTUGUESA 

A vinda dos portugueses constituiu processo de  nova espacialidade no Brasil veio 
acompanhada de fundação pelos portugueses de associações sócio-culturais de apoio, 
assistência e visibilidade no Brasil. O presente estudo chama de associações de origem 
portuguesa aquelas instituições que foram e são importantes no processo de adaptação, 
assistência e referência cultural para os imigrantes portugueses no processo de 
estabelecimento e permanência no Brasil. Nesta categoria estão relacionadas às 
associações dirigidas e freqüentadas por portugueses dentro de um quadro de associados 
nos quais se desenvolvem atividades recreativas, beneficentes e culturais. Apesar de haver 
diferenciação quanto às atividades propostas, observa-se rede de relações sociais em que 
a identificação étnico-nacional portuguesa é aspecto comum. Constituem a realização de 
um padrão exclusivista de relacionamento que tem favorecido a sua persistência como 
um grupo étnico no interior da sociedade brasileira (LIMA, 1973, p.26).  As associações 
de origem portuguesa podem ser divididas em três tipos (LIMA, 1973, p.33-34) segundo 
suas atividades principais: as beneficentes, as culturais e as recreativas.  As associações 
beneficentes são as que se destinam a prestar assistência social aos associados em 
situações de doença ou invalidez, serviço médico e atendimento hospitalar, ajuda 
funerária, orientação jurídica e apoio aos desempregados. As associações culturais estão 
representadas pelas escolas e bibliotecas que de forma geral os portugueses fundaram, 
mantém, dirigem e/ou freqüentam. Nelas são comuns eventos ligados à cultura 
portuguesa. As associações recreativas abrangem aquelas que as atividades visam 
proporcionar diversões aos seus associados e freqüentadores através de festas folclóricas, 
práticas esportivas, bailes, homenagens, etc. São as associações mais numerosas e de 
maior importância no que tange e possibilita rede de encontro e relações entre 
portugueses e afins, associados ou não, de portugueses dispersos geograficamente. 
Dentro desse grupo, destacamos as casas regionais como lugares que possuem enorme 
peso e visibilidade na representação das manifestações culturais dos portugueses no 
Brasil e compõem a maior parcela das associações na cidade do Rio de Janeiro. 
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O termo casas regionais é empregado comumente nos veículos de comunicação 
(jornal “Portugal em Foco”, estação de rádio Metropolitana-RJ.) assim como nas 
conversas entre  portugueses residentes na metrópole fluminense  para designar  conjunto 
de associações recreativas que   promovem encontro e laços de coesão e amizade  entre 
os portugueses residentes através de cerimônias e festividades típicas que  exaltam as 
identidades regional e nacional portuguesas. 

 

Quadro 2 – Número de associações de origem portuguesa no Brasil 

Regiões e respectivos estados 

Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste 

RJ:  57 PR: 9 BA: 6 PA: 7 MT: 3 

SP:  43 SC:  1 PE: 4 AM: 4 DF:  2 

MG:  6 RS:  11 MA: 3  GO: 1 

  AL: 2   

  CE: 2   

  RN: 1   

Total no Brasil: 162 associações   

Fonte: Federação Luso-Brasileira, 2004. Grande parte das associações de origem portuguesa 
no Brasil estão situadas na região Sudeste,principalmente nos estados do RJ e SP.  Estes dois 
estados concentram 100 associações, que equivale a 61,73% do total percentual das 
associações. 

 

Neste contexto, emerge como questão central de análise a importância atual das 
casas regionais na cidade do Rio de janeiro como lugares de encontro, manifestações 
culturais e representações de ordem geográfica com identidades associadas às escalas 
local, regional e nacional portuguesas. 

Partimos da idéia de que a organização das casas regionais de origem portuguesa 
são lugares de encontro dos portugueses dispersos pela cidade do Rio de Janeiro.  Para 
TUAN (1983, p.171) a afeição pela pátria parece ser um fenômeno mundial não estando 
limitada a nenhuma cultura em especial. A cidade ou terra é vista como mãe e nutriz. O 
lugar é um “arquivo de lembranças afetivas e realizações” que acabam por inspirar o 
presente e oferece estabilidade; o lugar é caracterizado como sendo “permanente e por 
isso tranqüiliza o homem, que ver a fraqueza em si mesmo e chance e movimento em 
toda a parte” (1983, p.171). FREMONT (1980, p.116) considera o lugar como 
“elemento essencial” na estruturação do espaço.  Abrange um espaço reduzido e 
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personificado com delimitações nítidas como uma casa, rua, praça ou campo associando 
a freqüência cotidiana a grupos sociais definidos.  

 

Quadro 3 - Associações de origem portuguesa  na cidade do Rio de Janeiro 

Período Casas Regionais Beneficências Outras Associações 

Século XIX - 06 04 

Século XX 

(pré-1950) 

06 01 05 

Século XX 

(pós-1950) 

15 - 06 

Total: 43 associações  

Fonte de dados:Federação Luso-Brasileira,2004. 
Podemos perceber a partir dos dados reunidos na tabela que a maior parte das associações  
de origem portuguesa presentes na cidade do Rio de Janeiro correspondem as casas regionais e 
 surgiram principalmente na segunda  metade do século  XX.    

 

As casas regionais são associações de origem portuguesa que estão carregadas 
de raciocínios e práticas culturais  promovendo rede de relações sociais em que o 
compartilhamento de valores em comum e vivência de manifestações de identidade  
remetendo-se a terra natal distante  se constitui aspecto motivante para reunião dos 
portugueses. Dentro de seu trabalho enfocando espaços e territórios produzidos por 
movimentos migratórios (diásporas) BRUNEAU (1994) destaca a importância das 
associações com referência territorial (regional ou local) dentro das diferentes diásporas.  
Os monumentos históricos religiosos, os clubes, os comércios étnicos, toponímias, festas 
e cerimônias comemorativas exercem essa função.  Podemos notar que as casas 
regionais de origem portuguesa no Brasil se encaixam nesse perfil de organizações sociais 
com referência de identidade espacial.   As casas regionais têm como função essencial de 
cultivar e manter viva a memória do território original de forma mais ou menos 
idealizada.  A existência de casas regionais como a Casa dos Açores que representa os 
oriundos do arquipélago atlântico português, a Casa de Trás-os-Montes representando a 
região noroeste de Portugal, a Casa do Minho que por sua vez representa o nordeste são 
exemplos de casas regionais que buscam aproximar portugueses a partir de 
estabelecimento de vínculo identitário com a região de origem.  

A identidade torna-se outro conceito importante para o presente estudo na qual 
nossa preocupação está voltada para as noções de identidade coletiva relacionadas ao 
espaço geográfico.   Consideramos a representação de identidade dos grupos de 
portugueses como sendo uma forma de identidade étnico-nacional.   FAUSTO (2000, p.9 
-10) usa o termo ”etnias imigrantes” para se referir a vinda dos diferentes grupos 
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imigrantes para “fazer a América”.  OLIVEIRA (1976, p.3) coloca que a noção de 
identidade étnica se refere ao “uso que uma pessoa faz de termos raciais, nacionais ou 
religiosos para se identificar e, desse modo, relacionar-se aos outros”.  Propõe ainda a 
noção de identidade constrativa como essência da identidade étnica em que uma pessoa 
ou um grupo que se afirmam como tais, o fazem como meio de diferenciação em relação 
a alguma pessoa ou grupo com que defrontam (1976 p.4-5).  É uma noção de 
identidade que está em oposição e não se afirma isoladamente. Nesse caso, a identidade 
pressupõe a existência e a atuação de um grupo étnico.  Para BARTH (1998, p.195) a 
definição de grupo étnico tem como ponto central a fronteira étnica que define o grupo e 
não a matéria cultural. Coloca ênfase nas fronteiras sociais, porém reconhece 
contrapartidas territoriais.  Considera que se um grupo conserva sua identidade quando 
os membros interagem com os outros, isso implica critérios para determinar e meios para 
tornarem manifestas a pertença e a exclusão.   HAESBAERT (1999, p.172) propõe a idéia 
de “identidade territorial” definindo-a como sendo “identidade social definida 
fundamentalmente através do território”.  Entre a identidade e um determinado recorte do 
espaço ocorre relação de apropriação tanto no campo das idéias quanto no da realidade 
concreta geográfica.  BOSSÉ, por sua vez, afirma o “território identitário” como ritual e 
simbólico assim como o local, espaço de práticas ativas e atuais, por intermédio das 
quais se afirmam e vivem as identidades (p.169, 2004).   

Uma casa regional de origem portuguesa é um lugar privilegiado em que se pode 
participar de festas e desfrutar as suas músicas, danças e comidas típicas. As celebrações 
artísticas nas quais são apresentados grupos musicais de origem portuguesa, as 
apresentações e encenações dos ranchos folclóricos, os relatos de tradições de 
exclusividade e superioridade étnica, trajetórias expostas de vitórias pessoais para auto-
afirmação do “valor do português”, ora se exprimem na assimilação, incorporação e 
produção de símbolos que manifestam traços de cultura particular. ANDERSON (1989, 
p.16) coloca a idéia de “comunidade imaginada” que traduz o pressuposto de 
“companheirismo” no aspecto de compartilhar valores em comum. Nessa linha de 
pensamento também pode ser empregada a idéia de “tradição inventada”, isto é, 
conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas 
que podem ser de natureza ritual ou simbólica, visando inculcar certos valores em que se 
tenta estabelecer continuidade com passado histórico apropriado (HOBSBAWN e 
RANGER, 2002, p.9). Na casa regional é possível a lembrança das vivências passadas da 
terra natal distante a partir das conversas informais com os conterrâneos. Nela podemos 
encontrar pessoas com trajetórias semelhantes, isto é, que deixaram a aldeia ou vila de 
origem camponesa na esperança de melhores condições de vida e vieram para o Brasil. 
Compartilham-se as vivências de privações e o trabalho árduo motivados pela 
possibilidade do enriquecimento e a conquista de estabilidade material.  Dividem-se as 
perspectivas em relação aos familiares.  Neste caso a identidade é mediada pelo sentido 
de lugar estabelecido para a casa regional de origem portuguesa que acaba por 
participar intensamente da vida dos indivíduos e dos grupos de portugueses que 
freqüentam esse determinado local.  Nestas circunstâncias o lugar influencia, até mesmo 
constrói, tanto subjetivamente como objetivamente, identidades culturais e sociais. 
(BOSSÉ, 2004). Estas circunstâncias sociais implicam numa vivência coletiva em que 
laços de aproximação e proximidade são mediados pela representação de uma cultura.  
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A identidade, em seu processo de formação, desenvolve como característica 
básica, a atitude relacional, pois precisa do outro para se definir.  Uma pessoa ou grupo 
por si só não pode sustentar e afirmar identidade própria absoluta. Necessita da 
alteridade como forma de estabelecer a diferenciação no exercício de suas 
representações e práticas. CORRÊA (1995, p.35) considera que as práticas sociais são 
espacialmente localizadas. Resultam da conscientização humana a respeito das 
diferenciações espaciais. Tal consciência está balizada em padrões culturais próprios e 
nas possibilidades disponíveis. Traduzem-se nos projetos próprios de uma cultura 
específica (étnica ou religiosa, como exemplo) ou a própria sociedade como todo.  As 
práticas espaciais são ingredientes através do qual a própria diferenciação espacial é 
valorizada, desfeita, refeita ou permanente em sua essência por um período mais ou 
menos longo (1995, p.35). Podemos afirmar que as práticas sociais são capazes de 
elaborar uma consciência identitária que por sua vez necessita de um suporte que 
constitui como referência a um recorte espacial real, considerado como um lugar de 
origem. As casas regionais realizam função de suporte cultural. Porém também exercem 
função de matriz em que induz estados de afinidade e conscientização favorecendo laços 
de identidade em torno de origem territorial em comum.   

É possível o entendimento de que identidade portuguesa celebrada nas casas 
regionais opera com dois norteadores espaciais de alteridade e, portanto, de 
identificação.  Uma diferenciação que produz referenciais de uma identidade portuguesa 
em contraponto a uma cultura nacional que não é portuguesa. A outra diferenciação 
trata-se do próprio grupo português em que operam as identidades com base geográfica 
no local, distrito, província, região e país de origem. HALL (2003, p.65) afirma que as 
identidades nacionais não subordinam todas as outras formas de diferenças e não estão 
livres do jogo de poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de diferenças 
sobrepostas.  Assim, quando se discute se as identidades nacionais estão sendo 
deslocadas, deve-se ter em mente a forma pelas quais as culturas nacionais contribuem 
para “costurar” as diferenças numa única identidade. A existência de variadas casas 
regionais representativas de acordo com determinada lugar de origem do fluxo de 
portugueses para o Brasil permitiu e permite ao freqüentador ou associado português se 
identificar e optar conforme conveniência de amizades, de entretenimento e lazer. Faz 
também com que se sinta como membro de um grupo específico portador de uma 
representação que é a associação regional na qual se insere.  As distintas casas regionais 
acabam por acionar uma diferenciação espacial que é valorizada como força particular 
que exprime a riqueza cultural da comunidade portuguesa no Brasil. As divisões em casas 
regionais funcionam como elementos de uma fragmentação que age no sentido de 
fortalecer tradições culturais legítimas de Portugal. Podemos perceber que as 
representações das casas regionais formam identidades que são costuradas pela 
identidade ampla da pátria amada em comum. A autonomia na direção e esforço de 
representação das casas regionais quanto a organização das atividades culturais não 
funciona como elemento de desagregação de relação de pertinência a identidade 
portuguesa, pelo contrário, fortalece esta identidade nacional.  

Podemos perceber então que a identidade de origem portuguesa se manifesta de 
forma multiescalar. A casa regional é aqui considerada como centro de valores e sentidos 
pela prática social de um grupo específico e como lugar que permite a ligação de ordem 
afetiva em que temos um “porto seguro” caracterizado pela unicidade física em que se 
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torna lócus de manifestação de identidade em que variadas escalas espaciais são 
possíveis de representações. Segundo CASTRO (1995, p.136) a escala é a escolha de 
uma forma de dividir o espaço, definindo como “uma realidade percebida/concebida” 
sendo uma maneira de figuração e representação formando um conjunto de 
representações lógicas sobre o espaço em questão.  Rechaça a idéia de que a escala seja 
uma progressão linear de medidas de aproximação sucessivas (1995, p.136). A escala 
não se trata de um fenômeno meramente representativo sob o ponto de vista limitado 
cartográfico que está preso a noções preliminares de redução numérica estabelecendo 
uma ordem simplesmente gráfica. A escala é um olhar geográfico lançado sobre 
determinado fenômeno. No presente estudo, a escala é representativa e significativa 
como forma de vislumbrar as manifestações de identidade portuguesa que opera 
projetando recortes geográficos de diferentes ordens.  Numa casa regional é possível 
encontrarmos referências de identidade que vão desde o local de convívio natal imediato, 
a aldeia; do distrito situado no interior de uma província, da província  situada dentro da 
região, da região que estabelece divisão dentro do próprio estado-nacional português e 
até mesmo das glórias épicas, feitos econômicos, políticos e culturais realizados pela 
expansão ultramarina dos portugueses em que deixou realizações Mundo a fora.  

As atividades sócio-culturais desenvolvidas nas casas regionais têm estilizações 
baseadas em critérios que seguem rituais, símbolos, imagens, saudosismo e memória 
coletiva com referência territorial. CLAVAL (1997, p.107) afirma que as identidades ao se 
associarem ao espaço geográfico; acabam por se basear também em “lembranças 
compartilhadas nos lugares visitados por todos, nos monumentos que refrescam a 
memória, dos grandes momentos do passado, nos símbolos gravados nas pedras das 
esculturas ou nas inscrições”. Considera também que a cultura não é uma realidade 
primária, mas uma forma de “construção imaginada para permitir as pessoas se 
comunicarem, sentirem-se próximas ou diferentes, e constituírem grupos que se sentem 
unidos”. O papel do geógrafo não é explicar o homem, a sociedade, a cultura, o 
espaço, mas se interrogar sobre “as razões que levam os homens a construírem sistemas 
simbólicos que negam a distância ou a exaltam”. (CLAVAL, 1999, p.73). HALBWACHS 
(1990, p.81-86) explica que um grupo social no desejo de perpetuar imagens e 
sentimentos forja “memória coletiva” em que retém do passado somente aquilo que 
ainda está vivo ou capaz de viver na consciência. O presente (no sentido daquilo que 
interessa a sociedade de hoje) não se opõe ao passado, configurando-se períodos 
históricos vizinhos não havendo linhas de separação nitidamente traçadas.  NORA (1989, 
p.8) propõe a existência de “lugares de memória” que remete a delimitados e particulares 
espaços físicos/ simbólicos em que a memória é construída e reconstruída por grupo 
coletivo sendo uma ponte entre o passado e o presente.  São lugares de lembranças e 
persistência de memória produzida e carregada e por grupos vivos que está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente 
de suas deformações sucessivas, vulnerável a usos e manipulações, suscetível de longas 
dormências e de periódicas reanimações. A memória acaba sendo um fenômeno atual, 
um elo vivido no eterno presente. SANTOS (2002, p.330) afirma que um “homem de 
fora” (migrante) é portador de uma memória, espécie de “consciência congelada”, 
provinda com ele de outro lugar.  Esta memória é capacitada a olhar para o passado.  
Uma nova consciência procura olhar para o futuro.  Nesta situação, o espaço é um dado 
fundamental dessa “(re) descoberta”. O espaço é “teatro dessa inovação por ser ao 
mesmo tempo futuro imediato e passado imediato, um presente ao mesmo tempo 
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concluído e inconcluso, num processo sempre renovado” (SANTOS, 2002, p.330). 
FELDMAN-BIANCO (1992, p.35) ao caracterizar a “saudade da terra” considera como 
experiência entre as memórias do passado e do desejo do futuro. Afirma ainda que essas 
memórias estão intrinsecamente associadas as camadas do tempo e espaço anteriores à 
emigração. Relaciona a possibilidade de reinvenção destas memórias no contexto de 
experiências específicas de emigração como reforço de identidades regionais que 
eventualmente se contrapõe até mesmo à identidade nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procura como proposta de dissertação a caracterização de 
específicas manifestações culturais do grupo étnico-nacional português situado na cidade 
do Rio de Janeiro a partir das representações geográficas exercidas nas casas regionais 
de origem portuguesa. Essas associações expressam identidades, com referência a origem 
dos imigrantes, associadas às escalas local, regional e nacional portuguesas. Para 
operacionalização da pesquisa pretendemos basear nosso trabalho de campo em 
determinadas casas regionais de origem e influência portuguesa na cidade carioca nas 
quais temos a possibilidade de vários depoimentos que podem ser obtidos juntos aos 
freqüentadores que se encaixam no perfil delimitado pela pesquisa em foco. Associações 
como a Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras, a Casa do Minho 
(localizado no bairro de Cosme Velho), Arouca Barra Clube (Barra da Tijuca), Casa dos 
Trás-os Montes e Alto Douro (Tijuca) e a  Casa dos Açores( Tijuca) são possíveis lugares 
de referência em que podemos encontrar freqüentadores portugueses de variadas idades 
e memórias além de representantes das instituições. 

Avaliamos também a circunstância das casas regionais como lugares de 
preservação de conjunto de resgate e reelaboração de consciências no quais se 
manifestam laços de imagens regionais de “gênero de vida” que não se encontra mais 
presente concretamente, mais que exerce presença no imaginário que recompõe a 
saudade da terra natal. É o caso das paisagens rurais relembradas nas festas de 
apresentação dos grupos folclóricos em que os imigrantes portugueses (grande parcela 
de origem rural) deixaram para trás na sua vinda para o Brasil. 

Acreditamos ainda que ao analisar a dinâmica de imigração portuguesa com 
enfoque na formação de rede de interesses sociais de família, amizade, trabalho e 
entretenimento (a partir de olhar direcionado para as casas regionais) podemos levar em 
consideração a possibilidade de discussão e emprego dos conceitos de lugar, memória, 
identidade e representação geográfica na construção da pesquisa em tela. Enfim, os 
estudos dessa ordem não são vastos e, assim, esperamos que o desenvolvimento da 
presente pesquisa possa significar modesta contribuição para o campo da Geografia 
Humanista e Cultural. 
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