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1. Introdução

Na actualidade, os processos re!exivos que pautam a 
organização da intimidade, tornando-a num espaço de 
individualização e electividade[1][2] construído com base em 
diferentes sistemas culturais, contribuem para a emergência de 
projectos matrimoniais e familiares desencaixados de escalas 
locais e nacionais. A realização destes projectos pressupõe, 
inevitavelmente, mobilidade internacional de pessoas, sendo que 
a conjugalidade tanto pode ser uma variável relevante na produção 
de deslocações como, a jusante, resultado da interculturalidade 
nos contextos de acolhimento. Aqui proponho-me debater a 
primeira conexão entre trânsitos migratórios e conjugalidade. 
Procurarei evidenciar a multiplicidade de dimensões, desde 
logo as materiais e passionais, que podemos considerar quando 
debatemos e operacionalizamos o conceito de migração e, 
por outro lado, a crescente articulação e complexi"cação de 
diferentes tipos de !uxos globais de pessoas, suscitando a 
necessidade de conjugação analítica de diferentes referências 
conceptuais. Neste exercício assumo um posicionamento 
eminentemente indutivo, partindo dos elementos empíricos do 
trabalho de campo etnográ"co para doutoramento que realizei 
em Ponta Negra (Natal-RN, Nordeste do Brasil) e em contextos 
do Velho Continente sobre mobilidades e relações de intimidade 
entre europeus e mulheres brasileiras[3].43 

Constituindo quadros sociais geradores de deslocações 
migratórias, as relações conjugais transnacionais con"guram um 
fenómeno que vem sendo designado no campo das ciências sociais 
como “migrações matrimoniais” ou “migrações por amor”[5][6]
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[7][8][9][10][11]. Estas migrações ocorrem, predominantemente, 
de países em vias de desenvolvimento para países mais 
prósperos e envolvem sobretudo mulheres. O inverso em termos 
de género e de orientação geográ"ca dos intervenientes não 
é muito comum. No bairro de Ponta Negra, a situação mais 
frequente é a do matrimónio transatlântico associado à migração 
feminina para a Europa. Ainda que bastante menos expressivas, 
há duas outras situações que importa considerar: a deslocação 
de europeus para se estabelecerem no Brasil, junto das suas 
companheiras, e a alternância de sazonalidades do casal ou de um 
dos cônjuges entre as duas margens do Atlântico. Estas situações 
são particularmente ilustrativas da crescente !exibilidade dos 
ordenamentos transnacionais na esfera da conjugalidade e das 
migrações.

2. Fluxos conjugais no espaço Atlântico 

Destacado contexto turístico de sol e praia, Ponta Negra é palco 
de aproximações passionais entre turistas europeus e mulheres 
locais, daí resultando vínculos que, amiúde, se prolongam para 
lá da relativa efemeridade do tempo de férias dos primeiros. 
A partilha de intimidade entre uns e outras, embora se inicie 
sob a forma de programa (relação mercantilizada próxima da 
prostituição) ou de namoro de Verão[12], muitas vezes persiste 
no tempo, depois do regresso dos turistas à Europa. Nestes 
casos, a presencialidade da relação é retomada periodicamente 
através de sucessivas mobilidades alternadas, incluindo-se aqui 
algumas estadias femininas prolongadas nos países europeus dos 
respectivos parceiros. Nos reencontros periódicos são avaliadas 
e calibradas convergências e divergências interpessoais, 
assim como possibilidades de concretização dos desejos e 
interesses que, num primeiro momento, ainda em Ponta Negra, 
impulsionaram a aproximação de ambas as partes. Desse modo 
vai sendo esboçado o futuro dos laços íntimos, seja no sentido 
da dissolução ou no sentido de uma certa continuidade e da sua 
progressiva consolidação como projectos conjugais. 
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Figura 1 – A praia de Ponta Negra, contexto de transnacionalização da intimidade e 
espaço social gerador de cadeias de mobilidades turísticas e migratórias. 

A evolução da intimidade no sentido da conjugalidade 
concretiza-se de forma gradual, através de arranjos variáveis e 
moldáveis que nem sempre passam, pelo menos no imediato, 
pela institucionalização matrimonial, re!ectindo tendências de 
diversidade já bastante expressivas nos padrões contemporâneos 
de organização da vida de casal. Todavia, num ou noutro 
momento, muitos desses arranjos acabam por ser juridicamente 
formalizados como casamentos, tanto mais não seja por razões 
pragmáticas de agilização da gestão dos !uxos, residência e 
cidadania dos cônjuges e dos seus descendentes.

Dada a sua dimensão transnacional, as formações conjugais 
euro-brasileiras constituídas a partir de Ponta Negra implicam, 
intrinsecamente, estratégias de organização das mobilidades 
e determinados arranjos migratórios. A opção mais recorrente 
para viabilizar a concretização dos projectos de casal iniciados 
nos trópicos passa pela deslocação das mulheres brasileiras para 
a Europa, para os países dos companheiros. O casamento com o 
estrangeiro (gringo) europeu proporciona às jovens das classes 
populares de Ponta Negra uma das poucas possibilidades de 
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residência legal nos países do Velho Continente. Representa, por 
isso, desde logo, a oportunidade de acesso à cidadania europeia, 
percepcionada pelas próprias como uma cidadania amplamente 
privilegiada no cenário global.

Isto não signi"ca, porém, uma mera instrumentalização 
da conjugalidade tendo em vista, apenas e só, a entrada no 
espaço europeu. Conquanto muito importantes, os projectos 
migratórios e o acesso à Europa são apenas uma parte do leque 
mais vasto de expectativas e “interesses” subjacentes à aliança 
com o estrangeiro[3]. A migração feminina não é um "m em 
si e, amiúde, é o resultado de outras aspirações pessoais (v.g. 
intimidade, família, género) que as mulheres brasileiras julgam 
mais facilmente concretizáveis junto dos companheiros europeus 
e nos contextos de vida dos mesmos. É neste sentido que Roca 
usa o conceito de “migrações por amor”[9], procurando com ele 
enfatizar razões de ordem imaterial geralmente negligenciadas nos 
estudos clássicos das migrações. Importa, porém, não enveredar 
por discursos simplistas e redutores, negligenciando-se, por sua 
vez, a importância de razões sociopro"ssionais e económicas e a 
sua articulação com motivos de cariz passional. Aqui, como na 
generalidade dos casos, não têm grande cabimento esquemas 
de análise exclusivos e dicotómicos, opondo migrações laborais 
a “migrações por amor”[13][14], nem mesmo dissociar amor e 
interesse económico. A"nal, as fronteiras entre o sentimental e o 
material tendem a ser muito esbatidas e !uidas[15][16]. 

Apesar de muito associadas ao feminino, as ditas migrações 
matrimoniais também envolvem homens. Com efeito, estes 
também migram por motivos passionais e familiares, e não 
somente ou sempre por razões de ordem económica. Alguns 
homens europeus, depois de várias e longas visitas a Ponta 
Negra, constroem intensos vínculos com o lugar e, gradualmente, 
passam de simples turistas a turistas-residentes e a imigrantes, 
muito em particular quando estabelecem laços de intimidade com 
mulheres locais. Embora a (perspectiva de) aliança seja um factor 
comum e decisivo na constituição do movimento migratório, 
antecedendo a deslocação masculina de"nitiva para Natal, por 
vezes os termos invertem-se e a aliança surge posteriormente, já 
no decurso da estadia do imigrante no Brasil.  
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Figura 2 – Imigrante europeu em Ponta Negra. Exibe no braço um coração com as 
cores do Brasil, sinal dos fortes vínculos de intimidade que o ligam ao contexto de 
acolhimento e que, a montante, contribuíram decisivamente para a sua mobilidade 
migratória.

A admissão da importância de aspectos da esfera da intimidade 
e da família na a!uência de europeus a Ponta Negra não implica, 
à semelhança do que referi para as brasileiras que fazem o 
percurso inverso, a recusa analítica de muitas outras razões 
que coexistem de forma dinâmica e, em certa medida, deixam 
perceber o quão redutor é o próprio conceito de “marriage 
migrations” se circunscrito apenas a aspectos estritamente 
conjugais. De entre essas outras razões destacam-se, desde logo, 
as económicas e as razões que remetem para os ordenamentos 
e quotidianos dos contextos de proveniência dos imigrantes. De 
um modo geral, as suas mobilidades migratórias são, ao mesmo 
tempo, matrimoniais, patrimoniais e de estilo de vida – “lifestyle 
migration”[17] –, contemplando, além dos motivos passionais, 
um vasto conjunto de expectativas relacionadas com o trabalho, 
o lazer e a organização e ritmo da vida diária. São expectativas 
que os próprios, por comparação com os seus países de origem, 
julgam mais facilmente compatíveis e concretizáveis no Brasil. 
Contudo, e apesar da experiência prévia acumulada como turistas, 
as suas ideias e idealizações iniciais confrontam-se, amiúde, 
com imponderáveis e desencantos que os levam a reformular a 
visão turística idílica original e, não raro, a reconsiderar o próprio 
projecto migratório e conjugal.
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3. Sazonalidade migratória e !exibilidade conjugal 

Sujeitos a constrangimentos de ordem económica, pro"ssional, 
familiar e outros, alguns casais gerem a sua condição transnacional 
de forma !exível, mediante a alternância de estadias sazonais no 
continente europeu e no Nordeste brasileiro. A sua organização 
no espaço e no tempo não implica deslocações migratórias 
de"nitivas. Contrariamente à maioria dos casais formados a 
partir de Ponta Negra, não "xam residência exclusiva na Europa 
ou no Brasil e, por vezes, os cônjuges nem sempre partilham em 
permanência os seus quotidianos. Este é um ordenamento que 
pode manter-se a longo prazo, num horizonte temporal mais ou 
menos inde"nido, ou, pelo contrário, ser assumido como uma 
solução de curto ou médio prazo até estarem reunidas condições 
para a migração “de"nitiva” de uma das partes do casal. 

Passo agora a enunciar muito brevemente as duas situações 
mais comuns desta organização !exível da residência conjugal. 
A primeira caracteriza-se pela convivência permanente do casal 
no(s) mesmo(s) domicílio(s), embora transite sazonalmente à 
escala transnacional, intercalando estadias nas duas margens 
do Atlântico. Na segunda situação, os cônjuges não coabitam de 
forma permanente, o que faz lembrar o modelo de intimidade 
matrimonial “living apart together” (LAT)[18][19], caracterizado 
pela inexistência de partilha presencial permanente de um mesmo 
espaço. A manutenção da conjugalidade assenta na sucessiva 
alternância de períodos em conjunto com temporadas em que 
vivem afastados. Durante o tempo em que estão geogra"camente 
distantes, as actuais tecnologias globais de comunicação 
desempenham um papel relevante na sua persistência como 
casal, permitindo-lhes múltiplas formas de convivência, partilha 
e agregação que minimizam os efeitos perversos da distância. Os 
reencontros concretizam-se através de deslocações periódicas 
de um dos cônjuges para o contexto, Brasil ou Europa, onde se 
encontra o outro, junto do qual permanece durante alguns meses. 

Estes procedimentos de gestão transatlântica da vida conjugal 
assemelham-se aos regimes de residência e coabitação alternada 
e intermitente de que nos fala Caradec [20]. Subjacentes a eles 
encontramos estratégias e práticas de mobilidade adoptadas 
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re!exivamente em função de projectos, expectativas, prioridades 
e alguns imprevistos que decorrem de circunstâncias pessoais 
e sociais que ganham especial complexidade quando têm de 
ser geridas num plano transnacional. Vejamos de seguida dois 
exemplos concretos de casais que se organizam segundo padrões 
de alternância residencial e de intermitência coabitacional.  

Figuras 3 e 4 – Vinhetas etnográficas ilustrativas, respectivamente, da residência 
alternada e da coabitação intermitente.

Nas sucessivas deslocações e estadias sazonais do casal ou de 
um dos seus membros constituem-se ordenamentos de aliança 
em trânsito e multi-situados, os quais podem ser tomados 
como exemplos paradigmáticos da plasticidade que tende 
a caracterizar muitos dos vínculos conjugais e residenciais 
transatlânticos. Para esta plasticidade e, inclusive, para a 

Um agregado familiar constituído por um sueco de 68 anos, uma bra-
sileira de 29 anos e os dois "lhos pequenos de ambos transita ao longo 
do ano entre diferentes domicílios, intercalando permanências sazonais 
no Brasil e na Europa. Com uma casa em frente à praia de Ponta Ne-
gra e uma outra em Estocolmo, a família passa cerca de metade do ano 
nos trópicos, sensivelmente de Outubro a Março, e a outra metade em 
terras nórdicas. A avaliar pela qualidade da moradia brasileira e do seu 
recheio, encontram-se numa situação económica confortável. Apesar de 
tudo, durante o tempo que estão em Ponta Negra, e que corresponde 
à época alta do turismo local, arrendam informalmente cinco quartos 
situados no piso superior da habitação, cada qual por um preço mensal 
na ordem dos R$1.000.  

Um italiano de 62 anos (reformado, mas dedicando-se ainda a peque-
nos trabalhos de construção civil em Itália), embora não tendo qualquer 
vínculo económico transatlântico, passa cerca de seis meses no Brasil, 
repartidos em duas ou três estadias. Há mais de cinco anos que assim 
acontece, sensivelmente desde que começou uma relação mais estável 
com uma jovem natalense (25 anos; antes de o conhecer fazia progra-
mas, agora estuda na universidade), de quem vai ter um "lho. Durante 
a sua permanência em Ponta Negra, os dois moram juntos e fazem, de 
facto, vida de casal. Quando regressa a Itália, a companheira volta para 
a casa da mãe. Todos os meses ele envia-lhe dinheiro para assegurar o 
pagamento dos estudos e demais encargos pessoais e familiares.  
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crescente complexi"cação dos padrões de mobilidade muito têm 
contribuído os extraordinários progressos nos transportes e nas 
comunicações das últimas décadas, bem como as novas formas 
de organização dos processos laborais e produtivos[21] [22].

4. Conclusão

As viagens turísticas da Europa para Ponta Negra, compostas 
predominantemente por homens, têm vindo a fomentar !uxos 
migratórios nos dois sentidos, mostrando-nos a existência de 
uma densa articulação entre o turismo e as migrações[23]. A 
intimidade e as formações conjugais daí resultantes estão no 
epicentro deste encadeado de trânsitos. No cenário geral de 
mobilidades e conjugalidades transatlânticas, as estratégias e 
os arranjos são relativamente versáteis, ainda que predomine 
a chamada “migração matrimonial” feminina para junto do 
companheiro europeu. Embora seja menos comum, o inverso 
também acontece, tal como os sucessivos movimentos pendulares 
sazonais do casal ou de apenas um dos cônjuges, alternando 
estadias de alguns meses entre ambos os lados do Atlântico. 
Praticamente todas estas situações etnográ"cas, muito em 
especial os casos de sazonalidade turístico- migratória, mostram-
nos con"gurações conjugais imbricadas em mobilidades no 
âmbito das quais se (re)de"nem relações com diferentes lugares e 
se geram vinculações !exíveis de intimidade, residência e mesmo 
de cidadania[24].  As razões de ordem estritamente matrimonial 
não são as únicas – e nem sempre as mais preponderantes – a 
impulsionar as deslocações aqui em causa. Com elas convivem 
muitos outros anseios e projectos, num complexo quadro 
social que congrega o passional, o económico e muitas outras 
dimensões e perspectivas de vida.

No âmbito destes processos de transnacionalização da 
intimidade, os !uxos turísticos e migratórios pressupõem-se, 
são intrinsecamente complementares e, com alguma frequência, 
assumem características híbridas e evoluem para con"gurações 
distintas das que assumiram num primeiro momento. Os 
próprios actores sociais nem sempre vislumbram e classi"cam 
as suas respectivas mobilidades segundo designações estanques 
e rígidas como turismo e migrações. Daí a necessidade de se 
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considerarem estes dois conceitos como pólos de um complexo, 
contínuo e gradativo espectro de mobilidades: “temporary 
movements and permanent migration, in turn, form part of the 
same continuum of population mobility in time and space”[25, 
p. 88]. 

Adoptando uma maior plasticidade teórica, como destacam 
Williams e Hall[23, p. vii), será possível enquadrar muitas 
manifestações empíricas de mobilidade que tendem a cair no 
vazio ou no caos conceptual, e apreender formas de circulação 
emergentes que ligam lugares e pessoas de uma maneira 
inovadora, di"cilmente traduzíveis pelas tradicionais referências 
analíticas do turismo e das migrações, sobretudo quando 
estas referências estão limitadas às respectivas demarcações 
disciplinares. Para lá dos complexos hibridismos existentes entre 
o turismo e as migrações, os seus respectivos nexos estendem-
se também a relações sistémicas de causalidade recíproca, que 
contribuem decisivamente para o desenvolvimento de circuitos 
sociais extensivos, a itinerância das culturas[26] e a formação 
de espaços e comunidades transnacionais. Como se pode 
deduzir da análise de Williams e Hall[23], os diferentes tipos 
de !uxos tendem a produzir um duplo efeito de arrastamento: 
geram mais do mesmo e, por outro lado, estimulam novos 
!uxos com características distintas. O que acontece no âmbito 
dos relacionamentos transatlânticos constitui um exemplo 
paradigmático desta bola de neve de mobilidades: o movimento 
de turistas europeus para Ponta Negra tem fomentado migrações 
com a mesma orientação, bem como deslocações turísticas e 
migratórias, sobretudo femininas, na direcção oposta, que, por 
sua vez, impulsionam novos trânsitos em ambos os sentidos. 
Tendo em conta este e muitos outros contextos etnográ"cos 
marcados por uma grande profusão de trânsitos e !uxos, é 
legítimo admitirmos que o conceito de migração ganhará maior 
agilidade, profundidade e densidade analítica se for conjugado 
com outras coordenadas téorico-conceptuais, inscrito e pensado 
no quadro do “new mobilities paradigm” de que nos falam 
Sheller e Urry[27].
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