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Resumo 

O presente artigo propõe a busca e compreensão de práticas associativas entre            

os imigrantes portugueses radicados em território paulista no período entre 1880 a            

1950. Após a gradual abolição da escravidão, o fluxo de imigrantes europeus, em             

especial portugueses, aumentou significativamente. Com a premissa de prosperar no          

interior do estado de São Paulo através da dinamização da produção cafeeira na             

região, o imigrante português toma esta região como destino final. O estudo foca o              

caso da cidade de Campinas, e consequentemente suas associações, com destaque           

para a Beneficência Portuguesa de Campinas, criada pela colônia já estabelecida com            

o objetivo de acolhida do novo migrante. O trabalho possui como foco os acervos de               

instituições portuguesas na cidade Com os trabalhos já iniciados, foi descoberta a            

existência de uma extinta instituição benemérita intitulada “Sociedade Portuguesa de          

Socorros Mútuos”, a qual foi criada a partir de uma dissidência interna na Beneficência              

Portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução  

O presente trabalho apresenta os resultados preliminares da pesquisa Imigração          

portuguesa e associativismo no interior paulista, de 1880 a 1950, iniciada em agosto de              

2017, com finalização prevista para julho de 2018.  

Destaca-se a importância deste estudo sobre a imigração portuguesa para o           

Brasil devido à escassa produção bibliográfica acerca do tema, se comparado com            

outros grupos de imigrantes que tiveram tanta importância e contingente tão           

significativo. Por outro lado, há que se destacar que, em anos recentes houve aumento              

expressivo de pesquisas acerca do tema.  

Com a legislação que determinava o fim gradual da escravidão, combinada com            

a ascensão da produção e exportação de café no interior paulista, a demanda por mão               

de obra a custos baixos cresceu. Assim, os emigrantes europeus - que fugiam das              

condições precárias de vida, principalmente na Europa Setentrional - viam no oeste            

paulista uma forma de prosperar. 

É importante ressaltar que as condições de vida na Europa em geral se             

tornavam cada vez mais insalubres. Campos (2003) destaca que de acordo com a             

legislação portuguesa apenas os primogênitos tinham direito à herdarem as terras da            

família, acarretando na dificuldade de outros membros da família enriquecerem -           

acrescentando mais uma vantagem para a migração. 

Impactada pela chegada deste diverso contingente populacional, formado por         

imigrantes europeus, incluindo portugueses, a composição do tecido social do interior           

paulista foi amplamente alterada e dinamizada. Neste contexto, começam a surgir           

diversas associações e instituições criadas pelos imigrantes portugueses, para, em          

geral, amparar reuni-los e auxiliar na sua inserção no novo território de acolhimento. 

No dado recorte temporal, o imigrante português tinha como ponto de início as             

grandes cidades, para depois se deslocar e se estabelecer no interior do estado, a fim               

de prosperar com a expansão econômica propiciada pelo café. As Beneficências           

Portuguesas, criadas por membros economicamente mais estáveis, tinham como         

objetivo amparar os recém-chegados à terra de destino.  
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A explicação para o menor número de trabalhos sobre o tema encontra-se em             

algumas especificidades do estudo da imigração portuguesa no Brasil, o que, em            

muitos sentidos, dificultou a existência de trabalhos sobre os lusos. Entre essas            

peculiaridades, Scott (2000) aponta: a difícil distinção entre imigrantes portugueses e a            

população brasileira em geral, devido a seus nomes e características semelhantes dos            

sobrenome, assim como os diferentes mecanismos de chegada e inserção na           

sociedade se comparados com outros grupos de imigrantes.  

.  

Métodos  

Relata-se, ao longo da investigação científica acerca dos imigrantes         

portugueses, que práticas associativas são estratégias comuns utilizadas no processo          

de adaptação e inserção dos imigrantes, incluindo os portugueses, nos territórios de            

destino. No caso dos portugueses, por exemplo, há registro de 2.825 associações            

portuguesas ao redor do mundo (Rocha Trindade, 2010). 

Como apontado em Moya (2011) e Rocha-Trindade (2010), o principal          

impulsionador das práticas associativas é o próprio processo migratório. Para combater           

o isolamento na nova terra e reforçar a essencial rede de solidariedade entre os              

imigrantes, uma associação de socorros mútuos aparece como componente         

fundamental neste contexto de inserção na terra de acolhimento. 

A principal decisão em se tratando da metodologia aplicada nessa pesquisa, é a             

utilização de fontes de caráter nominativo e o recursos do cruzamento nominativo das             

mesmas. Entre as leituras que deram contribuições importantes, destaca-se a de Scott            

e Hébrard (2014), uma vez que os autores constroem a árvore genealógica de uma              

família, cujas gerações transitaram por diversos países, ao mesmo tempo em que            

insere estes indivíduos num contexto histórico. A estratégia para estudar os imigrantes            

portugueses que viveram na cidade de Campinas, no período definido, optou por fazer             

um estudo a partir das associações fundadas pelos lusos. Uma das principais            

associações são as Sociedades Portuguesas de Beneficência, espalhadas por muitas          

regiões brasileiras. No caso, partimos de uma busca através dos nomes dos imigrantes             
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portugueses arrolados na documentação da instituição, que estão sendo cruzados com           

documentação de outros acervos, facilitando o rastreamento das suas trajetórias, das           

atividades desenvolvidas por esses indivíduos nas associações,de suas relações em          

tais ambientes, visando traçar e recompor seus percursos de maneira mais completa.  

 

Resultados preliminares 

A proposta inicial do projeto era trabalhar com os acervos de diferentes            

instituições beneméritas do interior paulista, tendo como ponto de partida as           

Beneficências Portuguesas de Campinas e Ribeirão Preto. Apesar do levantamento de           

diversas outras instituições, decidiu-se que o foco seria nas instituições em Campinas,            

especificamente no acervo da Beneficência Portuguesa da cidade.  

Por questões logísticas, a busca inicial por documentação ocorreu nos acervos           

Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), e no Centro de Memória UNICAMP (CMU), ambos            

localizados no campus da universidade em Campinas. A contribuição do AEL para a             

pesquisa se dá pelo grande acervo de jornais de Campinas. Assim, não o foi explorado               

totalmente devido ao grande volume de material, visto que os jornais eram de             

publicação diária. No CMU, a principal contribuição é a do acervo do Tribunal de              

Justiça de São Paulo, o qual possui diversos processos jurídicos envolvendo           

associações portuguesas na cidade. A importância destes documentos se dá pela           

aquisição de conhecimento de nomes de sócios, um passo inicial para o rastreamento.  

Um achado interessante das pesquisas no CMU foram os processos de uma            

associação denominada Sociedade Portuguesa de Socorro Mútuos. Por ser uma          

associação extinta, há dificuldade em encontrar informações gerais sobre sua atuação.           

Esta associação surgiu em 1904, a partir de uma dissidência da Beneficência            

Portuguesa, e entre os anos de 1966 e 1967 ela foi reintegrada à mesma.  

Na pesquisa inicial no acervo da Beneficência Portuguesa de Campinas foi           

possível listar parte da documentação encontrada, porém esta se encontra sem           

tratamento arquivístico e depositada em um porão, situado no próprio prédio da            

instituição. Problemas logísticos e de contato com os responsáveis pelo acervo           
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também dificultaram inicialmente os trabalhos. A pesquisa neste acervo é etapa           

fundamental do para o andamento deste projeto. Obtivemos autorização para explorar           

o acervo documental depositado no arquivo histórico da Beneficência de Campinas é            

pretendido analisar os livros de atas da instituição, assim como a documentação            

relativa aos sócios da que são arrolados nas fontes disponíveis.  
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