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SEGUNDA GERACAO DE EMIGRANTES 

A fiado gurne 
sob a tua idade 
corte sinuoso 
da identidade 

geraczo sem rosto 
que v6s no espelho 
sornente o buraco 
corte sinuoso 

cedo imolada 
no altar do rnundo 

Amsndio Sousa Dantas, Sentimento da aus6ncia, 
in A.M. PiresCabral(1985), p; 238. 



A Emigragio C um fen6meno social cujas motivag8es hist6ricas sio diver- 
sas de pais para pals e num mesmo pais de Spoca para Cpoca. 

Com efeito, os primeiros fluxos migrat6rios mais imporivltes e que ocor- 
reram h i  dois ou ues sCculos auh,  tinham por fundamento e na generalida- 
de, raz8es eminentemente econ6micas. Durante o segundo quattel do nosso 
sCculo comegaram a ter uma componente de rait intelectual. 

0.peso relativo das componentes econ6mica, politica e cientaca, passou 
a ser muito diferente de pais para pals e em cada pals de regiao para regiao. 

Em Pomgal, todos estes fen6menos tem constitu:do uma problemitica 
apaixonante para muitos investigadores e esti longe de se esgotar. 

0 Cenuo de Estudos criado por Sua ExcelCncia a Secretiria de Estado das 
Comunidades Pormguesas, Dr. a Maria Manuela Aguiar e que tem por miss20 
promover estudos sobre a problemdtica da emigracio pomguesa, orgulha-se 
de apresentar este trabalho do Prof. Doutor Fib. Neto dedicado i segunda 
geragio pomguesa em Franga e ao conhecimento de problemas tao importan- 
tes como os da sua adaptagio. Segunda geragio que como o autor refere 
".. .avanga duplamente entre duas culturas, nio s6 por causa da origem e das 
prdticas souais dos seus pais, como tambCm porque, na nossa sociedade em 
crise esuunual, evolui ontogenCticamente num meio em mutagio acelegda" . 

0 Prof. Doutor Felix N ~ t o  t doutorado em Antropologia Normal e Pato- 
logia pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1980) e em Psicologia 
Social pela Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educagio da Universida- 
de do Porto (1980). onde defendeu uma tese dedicada ao regress0 e i reinser- 
gio de emigrantcs e intitulada ''A Migragio Pormguesa Vivida e Reprcsentada" 
que brevemente este Centro de Estudos publicari. 

Porto, Dezembro de 1985 

Maria da Gnga Sousa Gucdcs 
(Directora do Cenuo de Estudos) 



NOTA PREVIA 

Se considerarrnos a viragem da dBcada de 50 para a seguinte corno 
urn period0 caracteristico, ou tipico, da succZo efectuada a partir das 
ireas industrializadas da Europa ocidental e corn reflexo, atractivo sobre 
a rnZo de obra disponivel nos paises da bacia rnediterrinica, encontra- 
rno-nos agora situados temporalmente um quarto de s8culo rnais tarde. 
Significa isto que, uma nova geracio j i  nasceu e j i  arnadureceu, desde 
os prirneiros anos da avalanche ernigrat6ria intra-europeia. 

S5o adultos os filhos daqueles que, vindos da Turquia, da Jugosli- 
via, da GrBcia, de Portugal ou do Magrehb, se estabelecerarn para traba- 
lhar no Centro ou no Norte da Europa; filhos que ficaram nos seus 
paises de origern, esperando a estabilizaeZo de trabalho e de residencia 
da vaga dos hornens 56s que prirneiro partirarn; $0-no tarnbkrn os que 
nascerarn j i  nos paises de acolhirnento, fruto de casarnentos tornados 
possiveis pelo acurnular das prirneiras poupancas. 

A estes descendentes de rnigrantes forarn-se progressivarnente jun- 
tando outros, filhos rnais tardios de ernigra~6es prirneiras ou filhos pri- 
rneiros de ernigracaes tardias; os jovens descendentes de ernigrantes 
forrnarn assirn urn continuum etirio que se i r i  tornando progressiva- 
rnente (pois que rnuitos j i  haveri nascidos desses descendentes) nurn 
continuum geracional. 

Exactarnente a meio do quarto de sBculo que considerimos deu-se 
a brutal travagern do crescirnento e do desenvolvirnento das econornias 
europeias corn o encarecirnento slibito do preco da energia ou, talvez 
rnais ainda, corn a incerteza e inseguranca sobre o aprovisionarnento 
irrestrito do petr6leo. de que at8 entZo a Europa beneficiava. Quase de 
urn ano para o seguinte o acolhirnento e f ici l  IegalizacZo dos trabalha- 
dores clandestinos em Franea passou da facilidade i total restriqa"~, en- 
quanto que noutros paises de fronteiras ou de aparelhos legislativos 
rnais rigidos, a politica de condicionarnento ou fecho progressivo das 
entradas, foi rapidarnente instalada. 

A partir dessa Bpoca, situada aproxirnadarnente no rneio da d8cada 
de 70, as preocupa~Bes dos Governos dos paises receptores de ma"o de 
obra estrangeira inflectiram das anteriores considerac6es e estudos sobre 
a insergo e adaptacso desses trabalhadores, para o polo oposto da pre- 
paraeZo e estirnulo do seu regress0 aos paises de origern. 

Conhecernos os resultados desta tendencia, traduzida em alguns 
casos por fecho hermetic0 das fronteiras, por incentivos financeiros a0 



regress0 definitive (e irreversivel) ou, de mod0 paralelo, fora da esfera 
governamental, pels criaqgo de correntes de opiniio espontaneamente 
geradas ou deliberadamente organizadas, no sentido de criar hostilidade 

PROBLEMATICA DAS 
i pr6pria presenqa de comunidades etnicas referencikeis par diferen- "SEGUNDAS GERACOES" EM FRANCA 
ciaqzo aparente. 

era, se estas pressijes se traduziram por um numero nzo despicien. 
do de regresses no caso dos migrantes portugueses, sobretudo nos cases TOm-os coma OPC~O,  para rasgar a problematica das segundas gem$&s, 
da Franc8 e Alemanha, sere de notar que uma das razi5es pels qua1 esse recuno a extracfos de uma entrevista com o Professor Franqois R~~~~~ (I), 
movimento ngo atingiu proporq8es maiores, reside precisamenre no que especidista desses assuntos e corn quem temos tido privilb@o de partilhar 
poderia chamar-se a inercia das sequndas gera~ces. Percurso de investigaqio desde 1975. Poi nesse rnesmo an0 que foi fundado 

Fossem estes jovens nascidos ou, pel0 menos, quase totaknente en- Centre Charles Richet des Dysfonctions de 1'Adaptation (CREDA) de que 
Professor Franqois Raveau d o director desde a sua fundaCso. 

culturados no pais de acolhimento dos pais, e facto que muit0 mais 6 
essa a sua terra, cultura e pitria do que esta, a qua1 apenas conhecem O CRED*. a0 nivel da investigaflo, herda do Professor R~~~~ fpastide a 

PreocuPa'@o de uma abordagem multidisciplinar dos confitm de cult,,rns, apreen. 
durante a rdpida visita estival. didas corn0 crises de f u q i o ;  o estudo destas tiltimps permite abordsgem 

Dominand0 a lingua, conhecendo 0 s  habitos, quotidianamente compreensiva das sociedades em contacto. 
vivendo social, 0 cultural e o profissional, 0 s  ;ovens descendentes de 0 s  elementos recoUlidos nesta enbevista parecem.nm particularmente 
migrante: t ~ m  uma mais ficil inserqgo nas terras onde sempre viveram. ilustrativos da complexa problemitica das segundas gera$&s em F ~ ~ ~ ~ ~ ,  pois 
do que alguma vez a podergo realizar as geraq6es mais velhas; sem que Permitem sirus globdmente o context0 em que - populaCks ,je insere,,,. 
tal signifique um desligar completo dos problemas e dos valores destas 
bltirnas, sem que alguns dilaceramentos, varias hesitac6es ou certas difi- 
culdades de identificaqzo cultural possam, no seu cas0. ser evitadas. dos mais graves problemas existentesa nivel da segunda geraqzo 

 it^ mais que estas rapidas consideraq6es pode ressaltar da leitura refere-se a propria definiqzo do conceito. H i  de acordo as defini. 
estudo de urn miit0 considerivel nirmero de trabalhos cientificos e CGes dadas a esta Palavra, varias segundas gera~Bes. Desde logo h6 assim 

tecnicos dedicados i dita segunda geraqzo de migrantes na EuroPa, Pro- um inicio de confusgo. 
venientes na maior parte de pesquisas efectuadas nos paises de acolhi. Em seguida. embora tratando-se da mesma definiqzo aparecem dife. 

renqas. Tome-se 0 exemPl0 de urna crianqa filha de migrantes nascida 
em Fran~a e cubs pais 5x0 africanos, ou seja, filha de pais negros, a. 
lado de uma crian~a filha de migrantes portugueses. No segundo case, 
sere Praticamente impossivel fazer a distinca"~, no que diz respe;to i sua 
aparsncia, entre esta crianqa e uma crianqa francesa. 

esta a primeira das raz6es para nos congratularmos com a publi- urn %undo problems da definiqzo da segunda geraqzo emerge das 
ca~xo em Portugal, da obra por estas paginas introduzida; a segunda e prb~rias analises bibliograficas feitas acerca deste tema. A confusgo 
principal razgo reside na sua qualidade intrinseca. Trabalho escrupu- surge pel0 fact0 de se chamar, indistintamente, filhos de migrantes, 
loso, tern o merit0 de fazer apelo aos dados disponiveis de fontes muit0 tOdas as Pessoas da' segunda geraqzo e, reciprocamente, 0 s  filhos de 
diversas, fazendo-0s confluir para uma viszo panorsmica da problems- migrantes $20 todos 0 s  homens da segunda geraqgo, 0 que 6 false. se 
tics geral dos descendentes dos imigrados portugueses em Francs; e nos referirmos aos trabalhos da Escola de Chicago, temos, coma defini- 
talvez um dos seus mkritos principais seja o de alertar para a necessidade estrita de segunda geraqio, a crianqa filha de migrantes nascida no 
que temos de aprofundar, para melhor conhecer, um problems We. pais de acolhimento. 
rnais do que international ou do que frands, B sobretudo um Problem8 

Maria Beatriz Rocha-Trindade 
lnvestigador do lnstituto de Cidncias ~ociais/Universidade de Lisboa 

prof. Associado d o  lnstituto Portugu&s de Ensino i Distincia 
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Nesses trabalhos, tentou-se estabelecer limiares. Em primeiro lugar 1 mhximo as variaveis: mesma duraqgo de estadia, a crianca nasceu no 
surge aquele que nasceu no pals de acolhimento. Em seguida surge 0 I meio de acolhimento, nio esteve em ferias nem foi criado pelos avos, e 
que, nascido no pais de origem, veio em novo para 0 pais de acolhimen- nessa altura dar-nos-emos conta que as amostras nio s2o cornparaveis. 
to. Evidentemente que se coloca o problema de significa~Zo do term0 Vejamos tr6s exemplos: 
"no~o" que para a psicologia genktica, a Escola de Spitz, 0 s  freudianos, 
pode situar-se de seis meses a 3 anos. Para outros, o limiar 6 marcado Pe- 0 primeiro exemplo, o mais facil, B o de uma crianqa portuguesa 

10 inicio da escolariza@o, isto 8, 4-5 anos. Tambem aqui a escolariza~~o que nasceu em Franca. Ao nivel da existencia de diferencas, estas sergo 

pode significar o jardim infantil ou pode ser o process0 de alfabetizacso. muit0 dif iceis de perceber pelo aspect0 externo, aaparencia, 0 fenotipo. 

Como se pode ver, a confudo alastra e sempre que se fala da segunda ! E mesmo que ele se chame "da Silva" ou outro nome especificamente 
Portugu6s, a sociedade de acolhimento francesa vai ser muit0 maib tole- 

geraca'o e preciso estar muito atento e ver o sentido do termo. Contudo rante. mesmo tendo em conta a existencia de motivos de conflitos e a situaqgo encerra outras complica~Bes. Ouando a Escola de Chicago 
tensBes desencadeados em 1815 entre a Franqa e Portugal. 

definiu, nos anos vinte, num context0 norte-americano duma migra@o 
transcontinental essa no@o de segunda geraqgo, B preciso ter em conta Tomemos agora outro exemplo. A crianqa 6 senegalesa. A crianca 
que a aviaczo dava 0s seus primeiros passos, a marinha, ou melhor, os C um africano negro que sera imediatamente reconhecido, discriminado 
navios jA n5o eram de vela mas ainda assim era uma aventura atravessar e a atitude do pais de acolhimento sera fundamentalmente exclusiva. 
o Atlintico para ir da Europa B America. Consequentemente. a noqgo N.50 falo do termo racismo, falo do termo discriminaqio que far6 com 
de regress0 frequente no momento das fgrias, as visitas aos avos, 0 pro. que o percurso de adaptaqzo deste filho de migrantes seja completamen- 
cesso de educaqgo mista, ainda nSo se vislumbravam. Hoje em dia, tudo te diferente do do jovem "da Silva". Tomemos finalmente um exemplo 
isso interessa Bs migraq6es europeias e essencialmente B portuguesa em intermedidrio, o de urn jovem magrebino, um argelino. Neste ponto 
Franqa. lnteressa igualmente uma pritica de integraqgo norte-africana convem relembrar que entre a Franqa e a Argklia h i  um contencioso de 
bem como, para os franceses, tern importincia a migracso Antilhana e descolonizaq50. Ha estere6tipos que circulam no esplrito dos franceses 
das Martinicas. Damo-nos assim conta de uma fonte complementar de que constituem a sociedade de acolhimento. 0 tip0 magrebino 6 sin& 
confusa"o. pois que as crianqas nascidas no pais de acolhimento vgo ser nimo de viol8ncia. sinonimo de temas bastante inquietantes para a 
reenviadas para o pais de origem para serem criadas pelos avos porque sociedade francesa. 0 s  processos de discrimina~io serio diferentes dos 
estes tern ou disp6em de mais tempo que os pais das crianqas da segun- do africano negro mas existirgo contudo, e o jovem magrebino sere mais 
da geraqzo. Assim, durante um ou vdrios anos a crianqa vive corn 0 s  ou menos reconhecido. 
avos ate ao momento em que a integracio ja esrd mais conseguida. A 
partir dai nio 6 mais necessirio protege-la, h i  que reintegri-la com 0 s  As coisas podem ainda complicar-se mais. No interior do grupo ma- 
pais, j6 pode ir B escola, e temos uma crian~a que nasceu no pais de grebino e segundo uma tese recentemente efectuada foram encontradas 
acolhimento e que passou virios anos no pais de origem dos seus pais. diferenqas no percurso dB adaptacfio consoante se trate de uma crianqa 

HA portanto aspectos de defini~Bes de datas que podem ser regula- do tipo norte-africano, isto 6, de pele mais escura, os cabelos encaraco- 

das pelo estado civil, como o local de nascimento, mas em seguida lades. ou se trate de uma crianqa magrebina mas do tip0 berbere, cuja 

existe essa dimensgo psico-antropologica que consiste no estudo atento 1 tor de pele 6 menos escura, os cabelos menos frisados, os olhos mais 
sobre o terreno corn o fim de n2o nos limitarmos unicamente aos dados claros. lsto demonstra que 6 preciso ter atenqgo i sociedade de acolhi- 

demogrificos. mento. pois esta vai fabricar, de acordo com o seu "olhar", tipologias de 
crianqas da segunda geraqzo diferentes. Isto, no que diz respeito a socie- 

Tomemos 0 exemplo da Franqa. lmaginemos 0 caso de crian~as dade de acolhimento. 
nasceram no pais de acolhimento ap6s uma duraqgo de estadia dos pais 
identi-. 0 s  processes educativos vgo ser completamente diferentes se Examinernos de seguida o que se ira passar com a sociedade acolhi- 
se tratar de uma crianqa que nasceu nos primeiros seis meses de estadia I da. A nocio de tolerincia que ir8 ser percebida pelos pais das criancas de 
do que se tiver nascido ao cab0 de dez anos de estadia. Neste ljltimo migrantes vai reflectir-se sobre as indicafies dos filhos de migrantes. 0 s  
case a inserego e a adaptaczo serra'o melhores. Controlaremos enti0 a0 niveis de exigencia bem como as experiencias de discriminaq.50 sofridas 
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me incomoda. Suponha-se contudo que sou negro e que me declaro 
fiances. Nessa altura o "olhar" do franc& vai "dizer": "...mas aquele 
nZo I? franc6s. na"o 6 franc& porque 6 negro". H i  portanto uma recusa 
ao meu desejo de pertenqa. 

Esta consci6ncia de pertenqa colectiva 6 uma outra definiqfio e vai 
fazer entrar em jogo um certo nljmero de factores. Existem factores do 
ponto de vista bio-fisico, nos quais insisto bastante j5 que sa"o os prirnei- 
ros a ser constatados (ou se I? branco ou se I? negro, ... ). H i  tamb6m 
factores linguisticos (ou se fala ou ngo se fala a lingua; ou se tern sota- 
que ou nZo se tern,...). H i  factores de territbrio, factores de espaqo. 
Posso afirmar-me como urn nativo de uma ilha imaginiria, irreal, corn 
os seus perfumes, o seu clima, a sua especifidade de solo. Posso igual- 
mente colar-me a essa noqfio de espaqo dizendo, em certo rnodo, que 
pertenqo a uma ilha de bananas, de oisis, de desertos, de carnelos ... 
H i  portanto um espaqo geogrsfico que I? muito importante neste 
dominio - todos sabemos que somos primatas e dai a importzncia da 
etologia. Existem depois dominios econbmicos. Se eu pertenqo a esta 
ou Bquela etnicidade, muitas vezes isso seri fruto dos rneios de produ- 
9x0 dessa etnicidade. A etnicidade judia, por exemplo, 6 reputada como 
comerciante ou situada ao nivel mais alto. 0 s  portugueses por seu lado, 
tern um esteribtipo da produqgo econ6rnica e teriam sucesso na cons- 
truqfio civil, nas ind~istrias alimentares. H i  portanto uma especificidade 
econbmica sobre o qua1 muitos exemplos poderiam ser dados. HA uma 
especificidade religiosa,~que nfio I? das menores. 

,, Note-se que cada vez que se enumeram estes indicadores ngo os 
devernos comparar B sociedade de acolhimento mas i sociedade donde 
provem a crian~a da segunda gera+Zo. Se esta pertence ao mundo is l i -  
mico sendo por exemplo magrebina, e se se encontra num meio que se 
diz cristzo ou pelo menos de tradiqaes catblicas, as distzncias serfio 
bastante maiores do que no caso de um portugu6s praticante em maior 
ou menor grau da religigo catblica, mas tendo urn inconsciente colecti- 
vo menos comum corn os portuguesesdo que corn os franceses. Efectua- 
-se portanto uma simbiose. Existem igualmente dimensaes culturais. Por 
cultura devemos aqui adoptar a acewZo mais estrita do termo, isto 6, 
no sentido de urn process0 adaptativo e consequentemente num meio 
de sobrevivsncia, uma forma de educacfio. Para citar urn exemplo que 
caracterize a etnicidade subjacente a esta noqfio de cultura, no Quebec 
(CanadBI nfio se deve bater nas crianqas. Se algu6m for visto a bater 
numa crianqa deve ser de-nunciado. Quem tiver presenciado o facto e 
nZo o denunciar incorre em cumplicidade. Dai resulta que pelo facto 
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de nas culturas da orla mediterrinica e das Caraibas ser frequente o 
castigo corporal surgem imediatamente atitudes recriminat6rias por 

portuguesa que parece ser bastante forte na imigrac50. 0 projecto de 

parte da sociedade de acolhimento canadiana. Aiest i  um traqo cultural. 
educac50 6 pois resultado de uma familia nuclear coerente na qua1 a 

Por outro lado, h i  culturas onde dar um pequeno a~oite a uma crian~a i mulher tem um papel bastante particular que vai em certa medida 

significa que se gosta dela enquanto que noutras isso 6 censurado. Em i atenuar ao miximo as tensaes, os conflitos e os problemas. 

minha opiniio 6 precis0 ver a cultura neste nivel operat6rio: aliada a i 0 s  estudos feitos sobre a escolaridade, sobre a delinquencia, enfim, 
outra dimens50, a dimensso politica que e s t i  por detris destes crit6- I todos os pontos quentes onde se podem medir os conflitos de tensio 
rios de etnicidade. A dimensio politica pode ser vista no sentido geral, 1 demonstram que - pelo menos ao nivel das prd-investigafles, embora, 

a gestio de uma colectividade, mas pode ser igualmente encarada como ainda haja a i  muito a fazer - o grupo dos Portugueses n5o aparenta ser, 
uma participacio num projecto, uma participago num futuro, num 1 comparado corn os outros, uma popula~Zo de tensio e de conflito. Se, 

process0 de liberta~50 de uma classe ou de uma naeo e tornar-se assim I pelo contrGrio, se pegar no grupo dos Magrebinos surgem grandes pro- 
um fundo de conflitos. De forma que se enumerarmos todos estes indi- blemas. Existem problemas ao nivel da popula@o feminina. Sayad, 

cadores politicos, culturais, econ6micos, religiosos, de territ6rio e de soci6logo magrebino, demonstrou claramente nos seus trabalhos que a 

lingua, teremos nesse momento uma segunda geraqio que pode ser vis5o da mulher na cultura magrebina 6 bastante excluinte existindo um 

.. definida de uma maneira bastante quantificivel dando inclusiv6 a possi- certo nlimero de tensiies corn o meio frances. 

bilidade de se estabelecer um perfil semelhante ao do da personalidade A exclusio por parte dos Franceses de que h i  pouco falei, alia-se a 
obtido em psicologia com o 16 PF. Nas nossas investigac6es tentimos problemas de lingua, de cultura, de religiio, de alimentaqio, de politica 
estabelecer um perfil de etnicidade para poder identificar os grupos e e do passado, fazendo corn que a linguagem da violencia permaneca 
defini-10s um em rela~io aos outros. actual. Assim, indubitavelmente - todas as investigac6es o demonstram 

A vantagem da etnicidade 6 a de possibilitar o inventirio dos perfis, - existem maiores problemas com o grupo magrebino do que com o 
a objectivaqio de pontos de tens30 e pontos de friccio. E no rnomento grupo portugues. 0 facto de existirem investigaeces em menor ntimero 
em que tal 6 feito estamos em condiciies de abordar e facilitar as rela- sobre os Portugueses em relac50 aos Magrebinos, evidencia o facto de 
qiies entre os individuos. nos primeiros existirem igualmente menos problemas, o que, contudo, 

Creio que para tornar simples as coisas complexas podemos opbr, tambdm interessa aos investigadores das ciencias sociais. 

por exemplo, a 2.a geracio portuguesa B 2.a gerac50 magrebina ou ainda Pode-se assim ver que pela ut i l iza~io dos indicadores da etnicidade 
i 2.a geraq5o africana. Quais as diferencas essenciais que podem ser en- d possivel construir anGlises "objectivas" - a objectividade em ciencias 
contradas? A segunda geracio portuguesa - tanto quanto nos d possivel 1 sociais tern que ser vista entre aspas - e alcan~ar.diagn6sticos bastante 
aperceber a partir das pr6-investiga$des que foram feitas (e cabe aqui s6lidos. 
sublinhar que hG.muito a fazer neste dominio) - parece, no seu conjun- 
to, urn dos grupos de popula~iies que aparentam ter urn menor grau de Junho de I985 
conflito corn o meio de acolhimento. H i  menos conflito porque: Professor Francois H. M. Raveau 

1 - A segunda gera$o portuguesa nio 6 completamente visivel, Director da Ecole des Hautes 
transparente, perante o "olhar" da sociedade de acolhimento. ~ tudes  en Sciences Sociales 

2 - Por outro lado, ela prov6m de familias Rue t6m um sistema de 
valores baseados num desejo de mobilidade social. Dai resulta 
que os pais, que s5o analfabetos, invistam no futuro, nopro- 
jecto e no devir dos seus filhos. Para.tal e na medida do possi- 
vel exploram ao miximo as possibilidades que lhes 520 ofere- 
cidas pelas sociedades de acolhimento. 

Este ponto 6 particularmente importante - e por isso 6 necessirio 
estudi-lo - porque nos reenvia ao problema da coesio da c6lula familiar 
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A historia da hurnanidade construiu-se atraves de grandes 
vagas de rnigraqties. 0 s  movirnentos de populaqzo - agressi- 
vos ou pacificos, individuais ou colectivos, voluntirios ou for- 
qados, ternportirios ou definitivos - desernpenhararn um papel 
de relevo na interdependencia das culturas, no nascirnento, 
no esplendor e na rnorte das civilizaqties. 

Na historia dos pai'ses europeus, em particular, encon- 
trarnos urna encruzilhada de rnigraq6es, tendo conhecido cada 
Bpoca as suas deslocaqi5es de fronteiras e os seus rnovimentos 
de populaqties. Nos ljltirnos anos sZo farnilias de migrantes 
econ6rnicos e de refugiados politicos que focalizarn a. nossa 
atenqzo. 

0 nljmero actual de estrangeiros em Franqa ( A  volta de 
quatro rnilhtjes), por exemplo, representa o equivalente da 
populaqzo portuguesa nos finais do s6culo passado. Onze rni- 
Ih6es de franceses tern urn ascendente proximo estrangeiro. 
Anualrnente registarn-se nesse pais 27 000 casarnentos em 
que urn dos dnjuges 6 estrangeiro e cerca de 50 000 natura- 
liza~6es. 

Portugal, pais corn cerca de dez rnilh6es de habitantes, 
tern urna diispora que se aproxirna dos quatro milh6es. 



graca"o para esse destino, segundo os dados do "Office Natio- 
nal de I'lmmigration", e a familiar 40.3 '10 (quadro 1 .I). 

QUADRO 1.1 
EmigraqSo Portuguesa para Franp de trabalhadores 

e de Familias (yo) - 1960/1981 

I I Trabalhadores I Famllias I Total I 

Fonte: ON1 

No quinquenio 1960-64 a componente maioritaria da 
emigra~so portuguesa para Franca foi a de trabalhadbres, 
80%. No quinquenio seguinte, 1965-69, a vaga de trabalha- 
dores ainda foi francamente maioritdria, 67,7 '10, mas jd di- 
minuiu em rela@o ao quinquknio anterior. De 1970 a 1974 
encontrou-se um quase equilibria entre a emigracio de fraba- 
lhadores e a familiar, assistindo-se depois a uma quebra signi- 
ficativa nos fluxos emigrat6rios de trabalhadores 1'). 

0 recenseamento franc& de 1975 j i  assinalava, para a imi- 
graea"o portuguesa, somente 8,5% de "isolados" (contra 18% 
em media na populaca"~ de origem estrangeira e 15% na po- 
pulaca"o francesa), solteiros ou casados. 

Destes dados pode-se concluir que os prim6rdios da emi- 
graciio em massa para Franca corresponderarn A imagem mais 

I Relembrese que em 1974 ocorre urna mudanqa de politica 
global da imigraqgo em Franqa. A suspensgo da iinigraqgo econ6rnica 
ocorreu em Julho de 1974. A decisgo francesa de suspender providria- 
rnente a irnigraqso de trabalhadores estrangeiros denota urna atitude 
que se situa num context0 rnais arnplo: o dos paises europeus que 
recorriam A irnigraqgo (Alemanha, Inglaterra, Suiqa, Paises Escandina- 
vos. BBlgica, Holanda). 
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receptor no pair receptor no paw 
receptor receptor - 

- nascidor no pair de 
origem e vivendo a i  

. 
-narcidor no pair de 

origem e vivend? no . . 
pair receptor 

-narcidor no pair re- . 
ceptor e vivendo a i  

. . 
-narcidor no pair re- 

ceptor e vivendo no . . . 
pals de origem 

das segundas geracCies, utilizarernos o terrno gen6rico de 
segunda geraczo .no sentido lato do Relat6rio do Ministbrio 
do Trabalho Frances (1982): "0s jovens quer nascidos em 
Franca de que pelo rnenos urn dos pais e estrangeiro, quer 
entrados no quadro da irnigraczo familiar, independenternen- 
t e  da sua nacionalidade actual que, em certos casos, s6 seri 
deterrninada corn certeza no dia da sua rnaioridade" (Marange, 
Lebon, 1982, p. 14). 

Para identificar esta ,populaca"o, h i  urna valsa de designa- 
~6es  utilizadas na literatura: "filhos de trabalhadores rnigran- 
tes", "filhos de trabalhadores estrangeiros", "filhos de traba- 
lhadores imigrados", "criancas rnigrantes", "crian~as irni- 
gradas", "criancas irnigrantes", "criancas estrangeiras". Mui- 
tas  vezes a palavra crianca 6 substituida por "adolescente", 
"jovern", "aluno". Esta valsa terrninolbyica a propbsito da 
segunda geractio ou da geraczo zero (outro terrno utilizado!) 
nZo sera j i  de si sintorna da cornplexidade dos problemas que 
ela coloca? 0 encontro corn a segunda geraczo 6 efectiva- 
rnente o encontro duas vezes corn a diferen~a: diferenca do 
jovern ao adulto, diferen~a de cultura. Corn efeito a segunda 
geracgo avanca duplarnente entre duas culturas, nzo s6 por 
causa da origern e das priticas sociais dos seus pais, corno 
tarnb6rn porque, na nossa sociedade em crise estrutural, evolui 
ontogeneticarnente nurn rneio em rnutacgo acelerada. 

A escolha das rnliltiplas.d&ignaCCies dos filhos de traba- 
lhadores estrangeiros nZo 6 urna vZ discussZo linguistics. A 
designactio orientari o rnodo de considerar esta populaca"~, 
podendo at6 despoletar pesadas consequ6ncias, corno por 
exemplo, o papel econbmico que se quer fazer assurnir aos 
jovens, de reprodu~Zo de rnzo-de-obra pouco qualificada e 
barata (Llaurnett, 1984). 

Se a segunda geracZo 6 urna realidade sociol6gica multi- 
forrne segundo as perspectivas dos paises de irnigractio, do 
ponto de vista psico-social este vocibulo 6 colado aos sujei- 
tos corno rnodelo de identifica~go que e s t i  sob o signo da 
exclus30. Trata-se de urn modelo ternporirio e instivel que 
cristaliza a incerteza, a identidade psico-social. 



Na anilise das dificuldades adaptativas da segunda geraqtio 
de migrantes, ngo podernos olvidar urn duplo obstdculo que 
encontrarn ao longo do seu percurso: a sua pertenca a rneios 
sociais mais desfavorecidos e a sua situaczo de estrangeiros. 

Seria estulticia da nossa parte ter a pretenstio de tratar 
aqui todos os dados do problerna. Urna das razees de lacunas A vida hurnana 6 urn cokstante processo de socializaqZo. 
e imperfeiqBes existentes neste ensaio poderi atribuir-se 3 0 hornern alarga o seu espaqo vital passando de um grupo a 
rareza de investigaqees no campo em que nos movernos. Visa- outro, deslocando-se constanternente, muitas vezes sem estar 
-se tgo somente dar um apanhado global em vista de urna rne- consciente disso. 
lhor cornpreenstio da problernitica, e contribuir, de algurn A migravtio 6 uma das passagens entre duas culturas que 
rnodo, para o encontrar de formas de intervenca"~ e so1uqa"o supae uma certa adaptaqtio 3 nova situaqtio. 0 migrante tern 
de problemas. J i  nos darernos por satisfeitos se este sucinto no seu discurso elementos da cultura do pais dondevem e da 
trabalho contribuir, por pouco que seja, para que a segunda .do pai's onde vive. E esta bipolaridade de refer6ncias que 
geraqzo em Franqa ntio seja a geraqzo do "sil6ncio", reflexo constitui o seu fundo existencial presente. 
da imagem da primeira. Tecerernos assirn algurnas consideraq6es sobre o conceito' 

Ap6s termos'situado o context0 e os objectives deste tra- de adaptaczo, sern a preocupaqzo de sermos exaustivos, pois 

balho, abrirernos a cortina comeqando por abordar algurnas tal obrigaria a ultrapassar as necessidades deste trabalho. 

concepqees do conceit0 de adaptaqgo. A na"o correspond6n- 0 s  estudos rnigrat6rios europeus, e os franceses em parti- 

cia entre os efectivos dos jovens portugueses em Fran~a e cular, estzo actualmente muito orientados para o exame dos 

os estudos cienti'ficos suscitados indicar-nos-d o longo carni- problemas de adaptaqzo dos trabalhadores migrantes ('1. Mas 
nho que 6 necessdrio ainda percorrer para a compreensgo e, que entender por adaptaqtio? Podem-se citar diversos termos 
porventura, a intervenqzo junto dessa populaca"~. Abordar- que gravitam 3 volta desta "nebulosa conceitual": acomoda- 
-se-go seguidamente dominios em que os jovens podern esbar- 
rar corn dificuldades de adaptaqtio: alojamento, escola, traba- 

(1) Por exernplo, o Comitd lntergovernamental para as Migra~6es 
Iho, participaqzo social. Tais dificuldades acornpanhar-se-ti0 Europeias vern consagrando anualmente semindrios B adapta~3o e B Inte- 

gra~3o dos migrantes. Em 1985 o 7.0 SeminArio do CIM teve por tema 
"Aspectos Econ6micos e Sociais da Migrac3o de Regresso VoluntArio". 
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$50, integra~go, acultura~tio, absorqtio, inser~tio, contact0 de 10s e se ha outros rnodos de explicar a mudan~a evolutiva. 0 
duas culturas ou outros acerca dos quais a literatura e proli- autor avanCa duas razties porque este conceito se mantem em 
fera. As definiqties destes termos variam segundo os autores biologia. A prirneira, 6 que rnesmo que a adaptqtio universal 

que as utilizam e por vezes s50 tautologicas. "Mas, se a con- seja dificil de provar, mau grado simplifica~des excessivas e 

fus50 entre as palavras 6, na perspectiva dos que a fazem, a explica~ties engenhosas, existem certos casos particulares em 
maior parte das vezes inocente, ngo 8, para alem do teorico, que se pode dernonstrar a sua validade. Por outro lado, se se 
sem alcance prdtico, e mesmo politico" (INED, 1977, p. 5). abandonasse completamente a noqtio de adaptaczo conten- 

tando-nos em observar as rnudan~as que se desenrolam duran- 
As reacq6es que este conceit0 suscita incitam-nos a re- t e  a historia dos seres vivos e explicando os seus mecanismos 

flectir sobre a sua origem epistemologica antes de expormos em termos.de sucessos reprodutivos diferenciais, sem nenhuma 
algumas concep~des psico-sociais da adapta~50 e a definiqtio explicqtio funcional, isso equivaleria a "deitar fora o b6b6 
adoptada neste trabalho. com a igua do banho". 

0 conceit0 de adapta~5o nasceu no s6culo XIX, ocupan- Se a nqt io de adapta~tio suscita insatisfa~go entre os bib- 
do um lugar de destaque nas teorias evolucionistas. Segundo logos, oproblerna cornplica-se rnuito mais quando se passa aos 
Lamarck o ser vivo adapta-se ao mundo externo e por isso aspectos psicol6gicos e sociais da adaptaqzo humana, pois 
sofre transforma~6es que se podem transmitir hereditaria- esta ntio se reduz s6 8 conservaqtio da vida. A um nivel psico- 
mente. Para Darwin a luta pela vida opera uma selec~tio natu- -social a adapta~go a uma situa~go, ao meio inter-humano, 
ral que leva 8 sobrevivencia dos mais aptos, isto 6 ,  dos melhor sup5e sistemas de referencia (Badin, 1977). NZo 8 pois de 
adaptados. admlrar que esta noego suscite tambem a insatisfavtio nos 

A fisiologia moderna tambkm real~a os processos adapta- investigadores em ciencias humanas, de ta l  modo que certos 
tivos. Segundo o principio de homeostasis, o organismo tende autores preferern afasta-la assinalando que a sua funqZo ntio 
a manter constante o nivel de tensdes do seu meio interno tern como objectivo o conformismo e o ajustamento siste- 
(Cannon, 1946). Segundo a teoria do Si'ndrome Geral de rnatico da pessoa a estruturas e normas sociais muitas vezes 
Adapta@o (Selye, 19621, a adapta~go consiste nas reac~ties contestadas. Todavia o termo 6 profusamente utilizado, at6 

do organismo ds agressdes fisiologicas que sofre urn orga- que apareca outro rnais satisfatorio. Stoetzel e Girard utili- 
nismo submetido ao "stress" e tem uma reac~zo de alarme, zamno: "o problema consiste para o imigrante em adaptar-se 

passando por uma fase de resistGncia, e, se a agresstio se a novas circunstfincias e a no~50 de adapta~tio parece dar 

prolonga, chega-se mesmo a urn estddio de esgotamento. rnelhor conta do processo psicologico que a i  se desenvolve 
que o de assimilaetio ... Estar adaptado, 6 viver sem hiato 

Mesmo em biologia, em cujo campo epistemologico se permanente corn o meio, ntio 6 assemelhar-se-lhe em todos 
gera a nqtio de adaptaqzo, 6 dificil dar actualmente uma os pontos" (Stoetzel, Giraed, 1953. p. 75). Para Goldlust e 
defini~tio rigorosa de adaptago. Em biologia pode enten- Richmond (1974), o termo adapta~go tem a vantagem de 
der-se por adapta~go "todo o caracter anat6mico ou fisio- na"o envolver julgamentos de valor a priori sobre os resultados 
16gico que ajusta o organism0 8s condicBes do meio em que desejaveis nern exprimir as mesmas harmonias ideolbgicas 
vive ou ajusta as partes do organism0 umas 8s outras, e que t6rn sido associadas 8 nqtio de assimilqtio. Tambem o 
tamb6m, o process0 que conduz a estes resultados" (Marx, CREDA (Centre Charles Richet des Dysfonctionsde I'Adapta- 
1967, p. 19). tion), guarda este conceit0 para "estudar o conjunto dos fe- 

Lewontin (1979) interroga-se porque 6 que os bi6logos nbmenos reaccionais A mudan~a que engendra a deslocac~o" 
nzo abandonam esta no@o se ela reencontra tantos obtacu- (Raveau, Galap, Lecoutre, Lirus, 1976, p. 9). 
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Assirn, faz sentido que vejarnos algurnas concep~des te6ri- vez rnais da concep~a"~ que se faz" (1967, p. 132). Por outras 
cas da adaptaczo nas ci6ncias hurnanas, rnuito embora sem a palavras, reduzir a distincia que separa a realidade percepcio- 
preocupaqa"~ de serrnos exaustivos. nada, no seu estado actual, das suas aspira~des pessoais. Esta 

situa~a"o esth ligada A ruptura de equil~brio, nzo concebida Nas ci6ncias hurnanas o terrno adapta~Zo pode tornar urn corno resultante de urn deficit, corno o postula a teoria duplo sentido. Laffon (1973) distingue a adapta~go "ac~iio" 
i horneostatica, mas corno ernanando da possibilidade ofere- 

e a adapta~go "resultado da accZoJ'. Para o nosso proposito 

I 
cida de ultrapassar potencialidades actuais. A actividade cons- 

parece ser rnais pertinente reter o prirneiro sentido, pois a trutora 6 estabelecida em f u n ~ i o  dos projectos elaborados. 
adaptaqi70 nzo 6 nunca definitiva, mas 6 incessanternente Mas o dinarnisrno fundamental que leva o hornern a agir, reali- 
posta em causa por rnodifica~6es do rneio e do individuo. Re- zando-se no rnundo, leva-o a ir  alern dos fins atingidos for- 
ferindo-se ao sisterna biologico, Meyer precisa aeste proposito rnando sernpre novos projectos. Deste ponto de vistaa adapta- 
que "se toda a adapta~zo consiste, quer em rnanter urn estado ~a"o pode conceber-se corno a resultante desta atitude e na"o 
de equilibrio (adapta~zoestado), quer em definir urn novo corno o firn procurado em si  rnesrno, na rnedida em que os 
estado de equil~brio (adapta~a"0-processo), e necessario con- dados do meio sa"o progressivarnente integrados. 
ceber aqui o equilibrio, na"o de rnodo estitico, mas de rnodo 
dinirnico" (1967, p. 12). NZo ha pois equilibrios-estados, Para Laffon (19731, a adapta~go de urna pessoa a urna 
mas equilibrios-processos. situa~go concreta corresponde ao resultado do afrontarnento 

entre duas for~as pulsionais, urna indo do sujeito para o rneio 
Todo o process0 adaptativo pressupde, prirnordialrnente, exterior, a outra do rneio exterior para o sujeito. Tres tipos 

reciprocidade entre o organisrno e o rneio, podendo realizar-se de adapta~zo seriarn possiveis: 
por rnudan~as que o individuo efectua no seu meio, isto e, 
adaptaqE70 alopl2stica, ou por mudan~as efectuadas em s i  AdaptaCSo por assimilaqZo do rneio - a pulszo 6 sufi- 
proprio, adaptaczo autopl~stica. Todavia as interac~des que cientemente forte para vencer as resist6ncias exteriores, 
favorecern o funcionarnento de urn organisrno ou de urna o sujeito consegue rnesrno assirn satisfazer o seu desejo. 
personalidade Go processos bilaterais, mas desequilibrados Adapta$o por acornoda~zo - o sujeito renuncia ao 
segundo a concep@o de Nuttin: "o rneio fisico (ou social) ao desejo, transforrna-se e deixa de pensar no object0 de- 
qua1 6 necessario adaptar-se apresenta-se corno urn conjunto sejado. A maior parte das vezes o rnecanisrno de adapta- 
de condiqdes que o organisrno - que se adapta - na"o pode CZOB rnisto e participa da assirnilaqa"~ e da acornoda~a"~. 
praticarnente nada rnudar: deve antes de tudo subrneter-se e . Adapta~Bo por deslocarnento ou substitui~a"~ em que 
conforrnar-se. 0 organism0 vivo, 6 rnais flexivel (o que cons- se trata na realidade de uma falsa adapta~tio. 
t itui a f o r~a  do fraco); pode dobrar-se As exigncias do rneio. Reencontrarnos na concep~Zo de Laffon terrnos da teoria 
Perante a flexibilidade e a plasticidade do ser vivo encontra-se piagetiana e psicanalitica. 
pois a rigidez do rneio sobre o qua1 o organism0 na"o tern in- 
flu6ncia directa" (1967, p. 129). As no~6es de acornoda~io e de assirnilaC50 fazern refe- 

r6ncia As teorias de Piaget, para quern a adapta~zo se define 
Ainda segundo a rnesrnaconcep~a"~ teorica, Nuttin, exarni- corno urn equil~brio entre estes dois processos, e do ponto 

nando o g6nero de adapta~zo que o hornern procura atingir de vista psicologico, ela faz apelo a todos os rnodos de fun- 
nurn grande ntirnero das suas condutas, constata que o firn cionamento ou "trocas funcionais" de que disph o ser hurna- 
procurado 8, a rnaior parte do tempo, o de "transforrnar as no: "todo o desenvolvirnento da actividade mental, da per- 
situa~6es e as coisas de ta l  modo que elas se aproxirnern cada cep~ io  e do hdbito a representa~a"~ e a rnern6ria, bern corno 
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se voltar para o rnundo exterior a firn de se proteger dos fan- 
tasrnas angustiantes, dizer que estava ainda sob o signo do 
principio de prazer: urn prazer irnediato pode ser abandona- 
do, mas 6 em proveito de urn outro, rnais longinquo, mas 
com contornos rnelhor definidos. A sublirna~20, por exem- 
plo, parece ilustrar perfeitarnente esta anilise de urna atitude 
que ajuda ao.firn de contas a adaptaqgo ao rnundo exterior. 

As concepciies expostas situarn-se em teorias psicol6gicas 
que paern o acento sobretudo no individuo. Walliser (1977) 
d i  urna definicso rnais global da adaptacgo. Para a perspecti- 
va sist6rnica, urn sisterna finalizado 8 dito adaptativo se pode 
adoptar urn cornportarnento favorivel 2s suas finalidades, 
tendo em conta o rneio. Este autor define tr6s rnodos de 
reac~iies possiveis face a urn dado rneio: . a fuga, isto 8, o abandon0 do rneio para urn rneio rnais 

favorivel; 
a luta, isto 8, a acego sobse este rneio de rnaneira a rno- 
dificar as condi~aes de entrada nurn sentido favorivel; . a adapta@o, isto 6, o uso de variiveis controladas pelo 
sisterna para rnodificar nurn sentido favorivel os efeitos 
das entradas sofridas, quer atenuandoa sua intensidade, 
quer cornpensando os seus efeitos. 

Tornando diversos exernplos, Walliser dernonstra que esta 
definicso se aplica a sisternas biol6gicos corno a sisternas psi- 
col6gicos ou sociais. 

Nurnerosos estudos em psicologia social descrevern os me- 
canisrnos pelos quais urn individuo se torna apt0 a pertencer 
a urn grupo. 0 individuo para ser aceite num grupo deve par- 
tilhar at6 urn certo ponto as opiniiies e as atitudes do grupo. 
Tres tipos de teorias respondern parcial e cornplernentarmen- 
t e  i questso de se saberern quais as condiq8es para se ser 
aceite: a teoria de Adorno sobre a personalidade autoritiria, 
a teoria da dissonincia cognitiva e a teoria dos grupos de 
referencia. 

Segundo os trabalhos de Adorno e de seus colaboradores 
sobre a Personalidade Autoritiria (1 950), certas atitudes estso 
particularmenre enraizadas na estrutura da nossa personali- 



dade. Assirn, os estereotipos raciais, corno o antissernitisrno, seguirnento de observa~des sobre o estatuto s6cio-econornico. 
aparecern em geral corno elernentos de urn sisterna de atitudes Tinha efectivarnente notado que certos indivlduos apresenta- 
cornplexas: o antissernitisrno estA a rnaior parte das vezes varn tracos de cornportamento ou declaravarn possuir urn 
associado a urn rnoralisrno sexual, a urna visa"o pessimista da estatuto que na"o correspondia ao seu nivel cultural ou econ6- 
historia, a urn rnaniqueisrno generalizado, a urna submissio rnico real. lmportava pois distinguir um estatuto objectivo e 
aos princlpios de autoridade, 2s conven~$es, etc. Estas atitu- urn estatuto subjectivo. Por outras palavras, o grupo de'per- 
des rnodificarn-se dificilrnente na rnedida em que pertencern tenqa ntio era necessariarnente o grupo de referencia, o qua1 
a urn sisterna geral de atitudes, de certo rnodo fazendo parte aparece como o subconjunto social a que o individuo pede 
da personalidade. A adaptaqio tern poucas probabilidades de ernprestadas as suas norrnas ou as suas atitudes para avaliar 
se realizar se exige o abandon0 de urna ou de outra destas e rnodelar o seu proprio cornportamento. A teoria dos grupos 
atitudes ancoradas na personalidade. Neste caso, o individuo de refercncia permite assim precisar o grupo ou os grupos que 
procura subtrair-se a adaptactio criando urn rneio que lhe seja a urn dado rnomento Go rnais pertinentes para o sujeito. 
rnais familiar no novo arnbiente. Hyman encontra, por exernplo, que os grandes grupos de per- 

A teoria da dissontincia cognitiva de Festinger (1957) diz tenca, t a i s  como o conjunto dos hornens ou urna nacio, na 
respeito a opiniBes e atitudes rnenos profundarnente enrai- situacio normal da vida quotidiana Go rnuito rararnente 
zadas na personalidade que as anteriores. 0 seu objectivo 6 tornados como quadros deterrninantes do cornportarnento de 
analisar o process6 de rnudanca de opinizo no sujeito incitado urn individuo. Sio antes grupos rnais restritos de pertenca 
a adoptar, pela press50 da realidade social ou da realidade que sso tornados como quadros de refercncia. 
objectiva, julgarnentos que se encontrarn em contradiqio corn Trabalhos ulteriores confirmaram o born fundarnento da 
os que aceitou at6 ai. As experiencias construidas no quadro distincio entre grupos de pertenca e grupos de referencia. 
desta teoria rnostrarn que, nessas circunsttincias, o sujeito tern Newcornb (19701, observando a evoluqa"~ das atitudes poli- 
tendencia a rnodificar as suas opiniGes, atitudes e julgarnen- ticas de urn grupo de estudantes, rnostrou que, geralrnente, 
tos, de rnodo a obter corn o rnenor custo psicol~gico urn con- as raparigas originarias de urn rneio conservador tendiarn a 
junto de julgarnentos coerentes. Assirn,para se adaptar a urn evoluir para opinides mais liberais durante a sua escolaridade, 
novo rneio, urna pessoa procura racionalizar os seus sentirnen- e tanto rnais quanto tinham nurnerosos vinculos corn as cole- 
tos e rnodificar as suas opini6es e atitudes de rnodo a ferir o gas no interior do colegio. Neste caso, o grupo de referencia 
rnenos possivel a sua sensibilidade psicologica. constituido .pelas colegas de estudo tinha vindo substituir- 

Urna terceira teoria, associada sobretudo aos nornes de -se ao grupo familiar para deterrninar as atitudes politicas. 
Hyrnan, Newcornb e de Merton, rnostra que as opini6es e Newcornb faz a distincgo entre grupos de referencia positivos 
atitudes dependern de diferentes grupos que constituern o (aqueles de que nos querernos tornar rnernbros) e os nega- 
carnpo social de urn individuo. Uns stio 0 s  grupos depertenqa, tivos (aqueles de que nos querernos distanciar). 
grupos aos quais o sujeito pertence realmente. Outros s50 0 s  Merton (1964) rnostra que a adaptacio de urn sujeito a 
grupos de referencia, isto 8, segundo Sherif (19481, os grupos urn grupo depende da estrutura do carnpo social constituido 
aos quais o individuo se liga pessoalrnente corno rnernbro I pelo conjunto dos grupos de referencia e de pertenca. 
actual ou aos quais aspira ligar-se psicologicarnente; ou, por 
outros terrnos, aos quais se identifica ou deseja identificar-se. 0 s  grupos de referencia tern duas fun~des essenciais, urna 

0 terrno grupo de referencia foi utilizado pela prirneira funqBo norrnativa e urna func50 cornparativa. A fun~5o nor- 

vez pelo psicologo social arnericano Hyrnan em 1942, no rnativa consiste em estabelecer e aplicar criterios para a pes- 
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pando as condiq6es de vida que vai encontrar ou quando j6 
viveu urna experiencia sernelhante. 

0 s  grupos de referencia situarn-se na articulaqzo das expli- 
caq6es psicol6gicas e sociolbgicas. Tratase de urn conceito 
tipicarnente psico-social na rnedida em que 6 "rnediador entre 
as norrnas culturais e as motivaq6es e o ~ 6 e s  pessoais" (Mai- 
sonneuve, 1975, p. 154). Para Maisonneuve trata-se de urn 
conceito indispensivel em psicossociologia que '"perrnite ligar 
as situaq8es colectivas onde o individuo est5 continuamente 
irnerso (no seio de ta l  grupo, perto de ta l  colega) e os proces- 
sos psicolbgicos que conferern o seu sentido vivido a estas 
situaq6es em funqzo de urna dingmica pessoal" (1975, p. 155). 

Eisenstadt (1954) analisa as situaqijes em que um indivi- 
duo 6 levado a orientar-se para grupos de referencia para al6m 
daqueles que lhe servern habitualrnente de quadro. Segundo o 
autor estas situaq6es sfio caracterizadas pela: 

ignorhcia da conduta apropriada 5 situaqzo; 
falta de cornpreenstio da situaqFio; 
ansiedade e incerteza quanto ao estabelecirnento de 
relaq6es corn outras pessoas. 

A situaqtio em que se encontrarn a rnaior parte dos mi- 
grantes pode ser descrita exactamente do rnesmo modo. Para 
abordar a adaptacso conv6m pois analisar os principais grupos 
de referencia e de pertenqa que podern por vezes entrar em 
oposicSo. - 

Tendo delineado algumas concep~6es tebricas da adapta- 
qtio suficientes para nos rnostrarem a complexidade bem corno 
a rnultidirnensionalidade deste conceito, adoptaremos neste 
trabalho a definiqso de adapt~50 corno designando "o con- 
junto das rnodificaq6es que se operam nas atitudes, compor- 
tarnentos, sisternas de representaqzo saidos da sociedade de 
origem do imigrante, e por rneio das quais o imigrante se esfor- 
qa, na sociedade de acolhirnento, por reconstruir a sua existen- 
cia pessoal e social de rnodo satisfat6rioH (INED, 1977, p. 6). 

Esta definiqzo suscita duas observaq6es. As modificaq6es 
verificadas no migrante nso se explicarn de mod0 univoco 



c)  A norrnalidade corno mkdia. 
Esta abordagern estd baseada nurna concep~a"~ rnatemdti- 

ca que faz refercncia 5 curva de Gauss e que considera corno 
desvio os dois extrernos da curva. 

d) A norrnalidade comoprocesso. 
Segundo esta perspectiva a norrnalidade 6 o resultado de 

sisternas em interac~go que rnudarn corn o tempo; a norrna- 
lidade 6 assim considerada de urn ponto de vista de progresGo 
temporal. 

A definic20 adoptada liga-se sobretudo a esta perspectiva. 
NSo se define urn criteria de adapta~go optimal para todos os 
rnigrantes. Considerarnos a adaptaqa"~ dos rnigrantes corno 
urna tentativa de reequilibra~50 do sisterna de pr6ticas e de 
representacaes no seio da sociedade francesa, e nSo urna subs- 
tituiqtio do seu proprio sisterna pelo sisterna franc&. 

Esta noCSo requer no entanto urna precis20 operational 
corn o fit0 de efectuar a investiga~tio ernpirica, que n2o faze- 
mos aqui, pois este trabalho 6 o resultado de vdrias contri- 
bui~6es tebricas e rnetodol6gicas. Apresentar-se-4 no entanto 
urna tipologia da adapta~zo inspirada em Llaurnett (1984). 

A situacSo e ac@o do jovern pode ser encarada de diver- 
sos rnodos a partir das "posi~6es de vida" (do sentimento em 
rela~So ao seu valor e ao dos outros - sociedade de acolhi- 
rnento) : 

SubmissZo Autonamia 
(- + I  I+ +) 

I 

politica 
religiosa 

MarginalizacZo = 
Comportamentor Retraimento 

desviantes "identificatbrio" 

toxicomania 

delinqusncia ruicidio 

Reivindica~Cer 
identificatbriar 

regress0 



haver dois filhos de migrantes cujo destino seja parecido, 
dada a diversidade de situa~8es e a rnultiplicidade de censrios 
propostos pela hist6ria. 



3 UMA. P O P U L A ~ ~ O  SUBANALISADA 



A comunidade portuguesa em Fran~a 

As estatisticas oficiais portuguesas mencionam 12 paises 
cujos valores da emigra~zo total e a respectiva percentagem 
para os anos 1960-1981 se encontram no quadro 3.1. 

Para o period0 1960-1981 tem-se um rhovimento migra- 
t6rio em que a estrutura da emigra~zo total portuguesa 6 bem 
caracterizada em fun@o dos seus destines. A CEE absorve 
70,l '10 do total dos migrantes e um s6 pais, a Fran~a, recebe 
61,3'10. 

A emigra~ab portuguesa para Franp em relaPo ao total 
da emigra$Eo portuguesa, por anos (1960-1981) 

da emigra- Percentagem da emigra- 
$50 legal para Franqa qBo total para Franqa 
em relacBo ao total da 1 em relacso ao total da 

Fonte: Secretaria de Estado da EmigraGio e Comunidades Ponuguesas. 

A evolu~zo da percentagem da emigraqzo para Franqa em 
relacgo A emigra~zo total (quadro 3.2) mostra que a corrente 
migrat6ria para este pais esta' em aumento acelerado no inicio 
dos anos 60. E a queda do ciclo brasileiro e o apogeu do ciclo 
franc&. Em 1962 a Franca torna-se o prirneiro pais de acolhi- 



Horn.". Mulh~rrr cz%nyrr Ruidcntes RI~idrnles Resid.",.. 
1on.1 rommir r ~ r n m b  rommcno~ trmpd. ordinirim pnvaar. T O C ~  

dr l6anm del6ulos de l6rnm rim I =no 3ouS=nor do$lOmor 

ARGELINOS 20,0 816873 513432 159888 143553 
100.0 62.9 19.5 17.6 

673 120 20.2 

MARROOUINOS 44;:; 
242173 90812 111487 15064 140857 1 4 7 2 U  332985 

54.5 20.4 26.1 13.5 422 44.3 100.O1O'O 

TUNlSlNOS 193203 118330 36648 38225 19582 76612 587% 154978 
lW.O 61.2 19.0 19.8 12.6 49.5 31.9 100.0 4'6 

IThLIANOS 452 035 233870 158822 58243 
1W.O 51.1 35.6 129 

33"92 11.8 

ESPANHOIS 412512 191156 155132 65254 13346 116104 211835 347288 
lW.O 46.3 37.9 15.8 3.8 33.5 62.7 100.0 ' " .4  

pORTUGUESES 2,,o 859438 388422 279 688 211 317 34 165 294 575 319 361 648 121 
lW.O 429 32.5 24.8 5.3 45.4 49.3 1 W . 0 ' 8 - 1  

IUGOSLAVOS 67 764 33584 25267 8913 0.". n v .  o v .  58851 
100.0 49.6 37.3 13.1 

TURCOS 29 118.073 48585 23714 45774 10740 35949 25610 72299 
I00  41.1 20.1 38.8 14.9 49.7 35.4 100.0 2'2 

OUTRI\S NA. 
CIONALIDADEs 17,6 719 528 381 3115 272868 65265 654263 19,6 + OUTRAS CEE 100.0 53.0 379 9.1 

OUTRAS 
CRIANCAS n . ~ .  l d o m  2a00w 

TOTAL loOD 4223928 2 l a 9 4 7  1 ?""'a50 888031 314462 907090 1 W3011  3335897 
GERAL 100.0 50.'. 8 . 5  21D 14.1 40.8 45.1 

0 rnaior fosso entre estes dois tipos de emigraqzo aparece 
em 1970. Neste ano ernigraram para Franca legalmente 10 023 Se a populaqi70 portuguesa residente em Franqa s6 se ele- 
pessoas e clandestinamente 100 797. vava a 70 858 pessoas em 1962, em 1968 j i  contava 367 248 

pessoas. 0 rnixirno foi atingido em 1976 corn 882 541 Por- 
De urn modo global, a emigraqzo portuguesa para Franqa tugueses. 

acornpanhou muito proxirnamente a evoluqZo da conjuntura 
econ6mica francesa: 

QUADRO 3.3 
aUrnent0 regular de 1960 a 1967; Dist~ibui* dos estrangeiros por sexo, idade e titulos 
a crise de 1968 travou ternporariarnente 0 fluxo; de estadia (em 1-1 -1982) 

diminui~a"oa partir de 1974. 

Vairios factores podem explicar esta diminuiq50. Garson, 
Tapinos et al. (1981) apontam tr&s: a suspenszo da irnigraqzo 
pela Franqa (2 excepqzo do reagrupamento familiar); o afluxo 
dos retornados cujas caracteristicas na"o os orientavarn "a 
priori" para a rnigraczo europeia; enfirn, o esgotamento das 
reservas de mzode-obra latente nas zonas agricolas do inte- 
rior do pais. 

0 nljmero de estrangeiros em Franqa 6 dificil de avaliar 
corn exactidgo. 0 s  recenseamentos subestimam este nljmero, 
porque urna certa percentagern de estrangeiros tenta escapar 
ao recenseamento ('1. Por outro lado, os Minist6rios tsrn di- 
ficuldade em conhecer o ntjmero de partidas definitivas. 0 s  
nljrneros szo por isso aproximativos e s6 t&m urn valor indi- 

No recenseamento de 1982, a populaqa"~ total portuguesa 
-Segundo a avaliaqzo anual efectuada pelo Ministbrio do em Franqa era de 764 860, ou seja, 20,8 '10 da populqiio 

Interior a partir dos titulos de estadia vilidos, a popula~go total estrangeira nesse pais (quadro 3.4). 
portuguesa total em Franqa, em 1 de Janeiro de 1982, era QUADRO 3.4 
constituida por 859 438 pessoas, ou seja, 21 O/o do conjunto Popula$Ho total estrangeira em Franqa 
da pop~laca"0 estrangeira (quadro 3.3). segundo as naciondidades 

Nacionalidade 1975 1982 Variapes 197511982 
A populacSo masculina corn rnais de 16 anos era enti70 NP 4b N.O ~ i o  N.O % 

rnais nurnerosa que a feminina (42,g0Io contra 32,5%). Quase Argel inor  710690 120.61 795920 121.6) + 85230 (12.01 
Marroqulnor 260 025 17.6) 431 120 111.71 + 171 095 165.8) 

rnetade dos migrantes portugueses eram residentes privile- Tun i r i no r  1.39735 14.11 189400 15.11 + 49665 135.5) 
Erpanh6ir 497480 114.51 321 440 18.71 - 176040 135.4) 
Ponusuerer 758 925 122.01 7 W  860 120.81 + 5 935 10.8) 
Turcor 50860 11.51 123540 13.41 + 726801142.91 
I tal ianos 462 940 113.4) 333740 (9.1) - 129200 12791 
outror -561 760 116.31 720080 119.61 + 158320 128.21 

T o t a l  3442 416 1100.01 3680 100 flW,OI + 237 685 (6.91 

Fante: INSEE - Recenreamenro 1975.1982. 



Ainda segundo urna outra fonte - Ministerio do Interior 
- os jovens corn rnenos de 16 anos representavarn cerca de 
urn quarto (24,6'/0) da cornunidade portuguesa residente em 
Franca. 

QUADRO 3.5 

PopulaqSo total xgundo a nacionalidade, 
o sexo e o gupo etirio em 1982 

0 peso da segunda geraczo no seio da cornunidade lusa 
e, pois, enorrne. 

0 s  estudos 

Em rela~5o aos efectivos "nzo podernos sen50 surpreen- 
der-nos pela raridade dos estudos sobre as crianqas de rnigran- 
tes" (Charbit, 1978, p. 18). Este autor explica esta constata- 
~ Z O  por tr6s factores. 0 prirneiro e de ordern dernogrifica. S6 
quando urn nlirnero suficienternente elevado de jovens atingiu 
a escola, 6 que se verificou at6 que ponto a sua escolaridade 
e atravessada pelo insucesso escolar. 0 segundo factor esta' 



ligado B pr6pria natureza das migrac6es actuais que sgo sobre- dos jovens portugueses migrantes em Franca, esta"o sintetiza- 
tudo econ6micas. Donde a exist6ncia de urn desequilibrio dos no quadro 3.6. 
quantitativo entre os estudos que focam essencialmente os 
aspectos econ6micos e os que o colocam em aspectos sociais. QUA~RO 3.6 
As investigac6es centradas nos jovens tornaram-se ainda mais Contelido dos trabalhos 
escassas. 0 terceiro factor B de natureza ideolbgica. A queda 
dos imperios coloniais acarretou o recuo de uma ideologia numero nimero de trabalhos 

assimilacionista (sobretudo naeducaca"~) o que de certo modo Dominlos estudados de especificos sobre fi- 
trabalhos lhos de mlgrantes por- 

reforqou a especificidade dos jovens estrangeiros em relaego tugueses em Franqa 
aos dos meios sociais desfavorecidos, emergindo assim como 

ESCOLA (escolar~zacZo) 744 21 
assunto de estudo aut6nomo. FAMILIA (cond1c6es de v~dal 216 5 

SOCIEDADE (~ntegracKo soc~al) 206 3 
CULTURA (aculturacKo) 174 1 

Esta evidencia global aplica-se particularmente B migra~go PERSONALIDADE (~dent~dade) 1 64 - 
portuguesa em Franqa, sobretudo se tivermos presente que sAljDE (mental) 107 2 
"no c6mputo dos trabalhos consagrados 5 segunda geraczo, EMPREGO (or~entacZo prof~ss~onal) 56 1 

POLiTlCA IregulamentacZo) 24 - 
a Franca aparece como o pais em que estes sgo actualmente 

Fonte Llrus Galap (1981) 
mais numerosos" (Oriol, 1981, p. 132). 

No conjunto destes trabalhos, os estudos de ordem socio- 
Se cerca de metade da populacgo migrante portuguesa em Iogica estso centrados em dois campos - a Escola e a Socie- 

Franqa tern menos de 25 anos e se perto de urn quarto dos dade - o que explica a preponder5ncia de trabalhos sobre a 
migrantes em Franca que tern menos de 25 anos stio Portu- escolarizaca"~ e a integracio social e profissional bem como 
gueses, na"o h i  uma correspond6ncia entre a amplitude desses sobre os seus fracassos. 
efectivos e os estudos cientificos suscitados. A segunda gera- Nos estudos psicol6gicos e psicossociol6gicos, os autores 
@o portuguesa em Franca e s t i  subanalisada. abordam sobretudo: 

os modos de expressgo das personalidades Btnicas face 
E sintomitico desse facto a recenstio bibliogra'fica inter- aos conflitos de culturas; 

nacional efectuada por Lirus Galap sobre a segunda gera- as reac~des da sociedade de acolhimento em relacgo 5s 
ego (1981). Editados de 1969 a 1979, 1 118 documentos tentativas de integractio destes actores sociais; 
tratam da questgo dos jovens migrantes. Nessa recolha os 
trabalhos editados em Franca fornecem 745 publicaqSes, 

as consequencias das politicas educativas, as possibi- 
lidades oferecidas, as carhcias, as rejeicces, que in- 

ou seja, 60 O/O do total. Dentre estes, durante os dez anos s6 
figuram 20 referencias especificas aos jovens migrantes por- fluenciam o devir dos sujeitos. 

tugueses em Franca. Em media duas publicacSes por anol Dos vinte trabalhos que fazem mencgo especifica aos jo- 
vens portugueses migrantesem Franca, 213 dos seus conceitos- 

0 s  conceitos-chave da gama de trabalhos internacionais -chave gravitam 4 volta da ESCOLA. Proporcionalmente ao 
recenseados sobre este assunto e, em particular, a prop6sito nlimero de trabalhos publicados internacionalmente, o estudo 
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nidades Portuguesas, sobre "Psicopatologia da Transplantaqzo 
dos Migrantes", em Lisboa, em Marco de 1981. Urn outro, o 
serninerio "tkcnico tripartido sobre rnigrantes da segunda ge- 
ra+ioio", em Maio de 1981, tarnbkrn em Lisboa, organizado 
pelo project0 regional europeu PNUDIOIT e pela Secretaria 
de Estado da Ernigraqzo e Cornunidades Portuguesas cuja 
coordenaqa"~ foi efectuada pela Professora Maria Beatriz 
Rocha Trindade. 



ALOJAMENTO 

De urn rnodo geral os jovens rnigrantes vivern corn os pais 
at6 ao casarnento que se efectua rnais frequenternente ap6s 
os vinte anos. A anailise da situaca"~ no sector do alojarnento 
dos pais 6, pois, de importincia fulcra1 para se cornpreender a 
dos jovens. 

0 alojarnento constitui urn aspect0 irnportante da vida do 
rnigrante. Chornbart de Lauwe (1956) classifica-o nacategoria 
das "necessidades - obrigaq6es" cuja satisfa~a"~ 6 vital. Ora os 
rnigrantes na"o s6 estzo rnal alojados, corno tarnbern tern cons- 
ciencia de estar alojados 5 parte (Montvalon, 1976), o que os 
coloca nurna situaczo de rnarginalidade. 

Para ilustrar o agudo problerna que se p8e aos rnigran- 
tes neste dorninio,estirnava-se em 1970 que cerca de 840 000 
pessoas viviarn em condic6es inaceitaiveis. Em 1974 estirna- 
va-se que cerca de 900 000, ou seja, 115 da populaqa"~ estran- 
geira, viviarn em condie6es "dificilrnente toleraiveis". E, em 
1978, os rnigrantes representavarn 70 a 8O010 da populaca"~ 
que vivia nurn habitat insalubre (Le Dossier de I'lrnrnigration, 
1980). 



dois argumentos: a chegada em massa de clandestinos que 
teria desorganizado as previsaes em mat6ria de alojamento; a 
crise geral da habitaczo em Fran~a. 

QUADRO 4.1 

Tipo de alojamento por nacionalidade 

I 1 I I I I I I I 

Fonte: Butauu. 1971. 

Se os tempos herbicos da migraczo portuguesa para Fran- 
ca, em que ao conceit0 indutor "alojamento dos Portugueses 
em Franca" se associava o "bidonville", estigma dos anos 60, 



deixa poucas possibilidades de viver num alojamento confor- 
pertencem j i  B hist6ria ('1, virios inqukritos efectuados na 
d6cada de 70 deixam transparecer as dif iceis condic8es de 
alojamento dos Portugueses. Verificou-se tamb6m que a introducZoda dimensgo tem- 

0 quadro 4.1 indica o tip0 de alojamento segundo a na- po de estadia em Fran~a confirma a regressso dos "alojamen- 

cionalidade no estudo da Butaud (1973), rnostrando os dife- tos do prirneiro acolhimento" e o aumento dos "alojamentos 

rentes tipos de habitacfio ocupados pelos trabalhadores rni- de instalaqZor' (Ibid., p.'80). Igualmente, a proporcZo dos 

grantes. 0 s  Portugueses viviam principalmente em quartos ou migrantes em alojamentos de "qualidade inferior" decresce 

apartamentos mobilados e proporcionalmente sZo 130 nume- lenta mas regularmente de urna categoria de antiguidade para 

rosos como os ltalianos em casas individuais. Representavarn outra. Entre os migrantes portugueses corn menos de trGs 

a maior proporego nos bairros de lata e alojarnentos provi- anos em Franca, as probabilidades de viverem em alojamentos 
de "qualidade inferior" sa"o de 47% (Ibid., p. 160). Para os 
Portugueses, a "qualidade" do alojamento melhora corn o 

Segundo este mesmo inqukrito, os Portugueses encontram , conhecimento do Frands (Ibid., p. 162). 
alojamento sobretudo por meio de amigos (isto 6, cornpatrio- 
tad,  o que perfaz 62% dos casos e muito rararnente por in- Entre nove "problemas" particulares postos pela rnigra- 
term6dio de uma agGncia (3%). 0 patri'o fornece o alojamen- cfio, o autor (Ibid., p. 70) constatou que o primeiro problema 
to a 1 em cada 5 migrantes (2I0/o). para o conjunto das nacionalidades imigradas, e dos Portugue- 

A qualidade do alojamento dos estrangeiros nfio seexplica ses em particular, 6 o alojamento.'De notar, no entanto, que 

a partir de um principio Gnico, mas a partir de urna s6rie de nessa lista nso figura o problema linguistico. 

razses. A nacionalidade 6 o factor mais deterrninante das con- 0 obsta'culo principal 2 vinda das familias 6 o alojamento. 
dic8es de alojamento. H i  urna diferenca considera'vel entre 0 circulo vicioso do alojamento, encontrando-se o obsticulo 
Italianos, Espanhbis e Jugoslavos, por um lado, e Portugueses, inicial reforeado numa esp6cie de causalidade circular, pode 
Magrebinos e Africanos, por outro. A intervenczo sirnultsnea 
de virios determinantes: ser descrito do seguinte modo: "a qualidadedo acolhimento da 

nacionalidade portuguesa ou rnagrebina 
' , Paris, arredores 

escolaridade mesmo bastante Iqnga, at6 8 anos 
tempo de estadia menos de 6 anos sobre a qualidade da habitacio de imigraego (diferenca en- 

tre a qualidade dos alojamentos dos celibata'rios e a dos ca- 
mau conhecimento do Frances sados isolados), deterioraczo que torna ainda mais impro- 

vivel a vinda das familias para Franca" (Butaud, 1973, p. 

( 1  Um dos casos mais "c6lebres" 6 talvez o do bairro da lata de 
Charnpigny-sur-Marne (Allal et al., 1977, pp. 32-38) cujas origens se 0 caminho mais frequente para a aquisiczo de bens dl 
situam em 61 -62 e correspondern ao inicio de urna grande vaga de mi; 
gra~3o portuguesa. A demolicSo do bairro da lata p6de originar o regres- conforto por parte dos migrantes passa, em primeiro lugar 
so: "as quest6es do transporte e da contratacso foram de tal maneira I 

pela televisgo, o frigori'fico, depois a miquina de lavar e final- 
importantes que numerosos 'reabsorvidos' preferirarn regressar a Portu- mente, o autombvel. 0 s  Portugueses utilizam esse mesmo 
gal em vez de enfrentar novas condi~Bes de vida" (ibid., p. 38). I 
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Posse de bens Portugueses Conjunto dos 
de conforto migrantes 

Televisso 32 48 
Frigorifico 2 4  45 
Miquina de lavar 4 25 
Autom6vel 14 2 1 
MBquina de costura 
elhctrica 7 14 
Aspirador 2 12 
Telefone 1 5 
Enceradora 2 3 

0 inquerito da FNSP (Garson, Tapinos e t  al., 1981) mos- 
tra que poucos Portugueses esta"o alojados em lares ou em 

QUADRO 4.3 
Diferentes tipos de alojamentos segundo as nacionalidades (70) 

Apsrta..'. ~ p . n . m o J ~  Alojancn- bilados. 
Mneionalidadc mentusdc- Lar HLM Cara Quartore Total 

gradador (nzwo-HLM, Hot6ir mo. 
hilador 

Francera 5.0 5.7, 22.5 5.0 18.9 0.7 13A 
llaliana 1.7 1.1 6.5 35.0 12.4 0.0 1 Portugue~a 

8.5 
55.0 15.9 19.6 30.0 22.8 30.4 25.5 

Jugorlava 0.0 8.0 2.9 5.0 14.6 1 1 . 1  
n r g h  

9.8 
213 14.8 25.4 17.5 6.8 32.6 16.7 

Marroquina 5.0 25.0 10.9 5.0 5.4 8.1 
Tunisina 

8.8 
0.0 10.2 9.4 2.5 12.7 12.6 10.4 

.,Africans 11.7 19.3 2.9 0.0 6.5 -4.4 7.0, 

TOTAL 1oo.o 100.0 1oo.o 100.0 100.0 - ~ o o a  : ~ ~ o o ; q  

hoteis, perto de 35% habitam apartamentos; v6m em seguida 
as moradias (13%), o que coloca os Portugueses depois dos 
ltalianos e antes dos Espanh6is. A habita~iio em quarto (cerca 
de 13 '10) 6 inferior 2 media de todas as nacionalidades. 0 
alojamento em HLM 6 sensivelmente equivalente B media 
geral (1 1,4% dos interrogados em vez de 11 ,I OIO). 

0 acesso 2 propriedade continua ainda muito limitado: 
3,7 O/O dos interrogados; em contrapartida, a categoria dos 
alojamentos alugados 6 sensivelmente superior 5 media (excep- 
to para os Espanh6is que suplantam os Portuaueses): 10.7% . . 
dos interrogados, em lugar de 8'10, sobretudo; the adicionar- 
mosa taxa de respostas evasivas (3,1% em vez de 1,3%). Este 
fen6meno traduz a importSncia das habita~ijesde funqzo (por- 
tarias) para as nacionalidades da Peninsula Ib6rica. As suas 
consequ6ncias sobre a poupan~a ea transferhcia siio sensiveis. 

A exploraqa"~ do recenseamento de 1975 (Tribalat, 1982) 
mostra que os estrangeiros, no seu conjunto, habitam aloja- 
mentos menos confortAveis que os Franceses e mais exiguos 
quando em igualdade de conforto. E o efeito da sua condicfio 



Portugueses Conjunto dos Franceses estrangeiros 

Proprietirios 3 9 28 
Em curso o acesso 
B co-propriedade 5 8 2 1 
Locaterios HLM 20 22 13 
Outros locatirios (a) 55 40 27 
Hot& mobilados 17 2 1 11 

TOTAL 100 100 100 

de trabalhadores, muitas vezes ocupando a escala social mais 
baixa, que determina o seu habitat, ou 6 a pr6pria condiea"~ A maioria dos Portugueses sa"o locatairios dos seus aloja- 
de estrangeiros? A resposta do recenseamento 6 clara. Entre mentos: 20% nos HLM e 55% noutrossectores; 17°/0 habi- 

os mais pobres da sociedade, os migrantes sa"o ainda penaliza- 
I tam em hot6is e ~6 3% sa"o proprietairios dos seus alojamen- 

tos (quadro 5.4). 
dos por serem estrangeiros. 

Utilizando a terminologia do recenseamento, 92 '10 dos QUADRO 4.4 
casais portugueses habitam um alojarnento designado como 
"normal"; 0s restantes 8 O/O de casais portugueses, formados Estatuto de ocupa@o dos alojamentos (70) 
de pessoas s6s, habitam urn quarto mobilado ou independen- 
te. Se 0 s  Franceses t6m em media pouco mais de uma depen- I 
dencia por pessoa quando Ocupam um alojamento 
para 0s Portugueses essa media na"o atinge uma dependencia 
por pessoa (0.74). Apesar de serem numerosos 0s casais I 

I 
portugueses que habitam urn alojamento normal, este ngo 
estai muito bem equipado, pois em 55 O/O dos casos n80 com- 
portam nem banho nem duche e em 35% dos casos t&rn 
WC interior. 

0 s  dados mais recentes de que se dispce, enquanto se 
esperam os resultados do recenseamento de 1982, sa"0 0 s  da (a) Alojamentos subrnet~dos 5 l e ~  de 1948, hablta~6es antlgas e 

modernas corn aluguer l~vre. 
Comisstio Nacional para o Alojamento dos lmigrados (CNLI) 
que explorou o inquerito sobre o alojamento efectuado pel0 Fonte CN Ll , 1982. 

INSEE (Migrantions/lnformations, n.o 40, 1982). Note-se 
que 0s Lares Para Trabalhadores Migrantes n8o e~ta"0 inclui- No ComeCo da dI?cada de 70, Sousa (1973) j5 tinha cha- 
dos neste inqu6rito. mado a atenego para a discriminaca"~ existente no mercado 

do alojamento em rela~iio aos trabalhadores portugueses na 
0 n~jmero medio de estrangeiros por alojarnento varia sen- regig0 de Paris. Essa discriminaca"~ provoca "uma segregaCso 

sivelmente de urn grupo de nacionalidades para outro. A media ecol&ica e social que constituirai um dos graves obstaiculos 2 
dos Portugueses ti a segunda mais elevada - 3,6 - (Norte-Afri- sua integra~zo efectiva na classe opereria em Francan (Sousa, 
canos, 3,8; Franceses, 2,8). Segundo o estado de ocupac80 dos 1973, P. 58). Esta observa~So I? ainda hoje actual. 0s port"- 
alojamentos, 49.1 O/O dos Portugueses habita urn alojamento gueses mcontram-se globalmente desfavorecidos em relac~o 
sobrepovoado (contra 15,3O/0 dos Franceses). 49% dos aloja- aos Franceses. Mesmo tendo uma si tua~a"~ s6cioecon6mica 
mentos dos Portugueses s50 desconfort8veis, contra 26,2% equivalente, 0s trabalhadores portugueses est& pior alojados 
dos Franceses. A acumulac80 destes dois inconvenientes parece que os aut6ctones. 
dever-se em grande parte B importgncia das transferencias de 
poupancas para Portugal (47% do total anual das transferen- 0 s  diferentes inqu6ritos que acabamos de examinar mas- 
cias de poupancas para o estrangeiro no conjunto dos traba- tram 0s Portugueses, relativamente i situaca"~ do aloja- 

lhadores migrantes). mento, se WIcontram numa situa~a"o intermedj&ia: entre 0s 
Euro~elJs (a excepc;a"o dos Portugueses) e 0s  estrangeiros 
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Portugues. Constatar-se-a que a relacgo de ofertas n30- 
-cornuns recebida pelo Frances e o Antilhano tarnbkrn 
6 notoria: 7/1 para a prirne.ira fase e 4,45/1 para a se- 
gunda. Entre o Portugu6s e o Frances quase n30 hha' 
diferencas na discriminacZo. So aparece uma diferenca 
significativa entre eles na prirneira fase do inqu6rito e 
isto no caso de se assimilarern as ofertas inferiores 5s 
recusas. 

Repartigo das ofertas idinticas, das ofertas inferiores 
e das recusas. Fase 1 - Ntimero de situapes: 85 =1000/o. 

Ofertar 
Ofertar + ofertas inferiores 
Recusar 
Recuras + ofertar inferiorer 
Ofertar comunr aor 3 
Recurar comunr aor 3 
Ofertar nZo comunr 
Recurar "80 comunr 
Relac80 das ofertar 
nZo comuns t 
Relacao de recurar FIA = 1 :9 PlA = 19 

FIP = 1:l I 
Fonte: Raveau et al.. 1976. 

2 - HA diferen~a no nivel de discrirninac50 na prirneira 
e na segunda. fases. Esta diferenca pode ser irnputada 
quer 5 rnaio~ taxa de recusa na segunda fase ou ao rnais 
baixo nivel de discriminac30 ou a arnbos. 0 facto de 
os tr6s entrevistadores terern sido frequenternente recu- 
sados cornplica consideravelrnente a questgo para se 
poder afirrnar incondicionalrnente que ha' rnenos dis- 
criminac30 na segunda fase que na prirneira. Todavia, 
os resultados apontarn para essa conclusZo tendendo a 
confirrnar a hipbtese de que o nivel de discriminacZo 
6 mais baixo nos estratos s6cioecon6rnicos superiores. 



dificuldades a i  encontradas verifica-se que as consequ6ncias 
sociais das dificuldades de alojarnento s5'0 graves no plan0 
individual e colectivo. 

Ao nivel individual, o alojamento desprovido de confor- 
to, insalubre ou superpovoado nZo s6 pesa sobre o vivido 
quotidian0 como pode ter consequ6ncias indirectas graves: 
perturba~6es da c6lula familiar, insucesso escolar, sadde dete- 
riorada (...I. No plano psicol6gic0, e a t i tu lo de exemplo, 
Chornbart de Lauwe (1967) rnostrou o papel desfavorivel 
que as condi~6es de alojamento e o elevado nlimero.de pes- 
soas para o escasso espaco disponivel desempenham no desen- 
volvimento do jovem. 

Ao nivel colectivo, todo o obsta'culo i inser~Zo social de 
grupos sociais .reflecte-se por fen6rnenos de tens8es sociais. 
Sendo assim, nfio 6 de adrnirar que todas as accBes a favor do 
alojamento dos estrangeiros no futuro "terZo repercussBes 
favoriveis nas farnilias estrangeiras e por consequencia directa 
na inserqzo dos jovens irnigrados" (Chapulut, 1982, p. 230). 



5 PROBLEMAS DE ADAPTACAO 
ESCOLAR ('1 

A instituiczo escolar tal corno se apresenta nos nossos 
dias tornou forrna aquando da revoluca"~ industrial para pre- 
parar grandes contingentes de hornens para o trabalho. Urgia 
dar uma instruca"~ de base a toda a populactio destinada a ser 
activa no rnundo rnoderno que se forjava. 

Seguiu-se a reivindicaczo da escola para todos. Acontece, 
todavia, que esta dernocratizaca"~ da entrada na escola nunca 
se acornpanhou de urna dernocratiza~Zo 5 saida, nern tfio 
pouco de urna igualdade de oportunidades para a aquisi~fio de 
diplomas atestando o sucesso escolar. 0s problemas que en- 
frenta a segunda gera~so na adaptaczo escolar charnarn a nossa 
8tenqa"o para tal, sern ter necessidade de se recorrer 5 lupa. A 
escola gera resultados pouco convincentes para poder asse- 
gurar o futuro da rnaior parte dos jovens da segunda gera~so. 
Opera urna forrnaczo particularrnente selectiva no caso dos 
jovens de origern portuguesa. Se se percepcionar a escola 
corno o principal instrumento de prornoca"~ social, drduas 
tarefas nos esperarn para rnelhorar o status quo. 

(') Uma versgo deste texto foi originalmente publicada em co-auto- 
ria corn Rui Abrunhosa Gon~alves no Jornal de Psicologia, 1985, 4.2. 
11 -18. 



A adaptacz~ da segunda gera~iio de migrantes a0 con- 
t e x t ~  escolar coloca problernas diferentes se: escolar 

- a crianca nasceu no pais de migracab e entra na escola 0 Ministerio da Educaczo Franc& propfjs-se facilitar a 

pels primeira vez, deparando assim C O ~  0 s  problemas inSercz0 das crianqas estrangeiras na sociedade francesa e, a0 

habituais'de adaptaczo que encontram as crian~as dos me~mo tempo, respeitar e valorizar a sua identidade cultural. 
paises autbctones de meio social similar. Verificou-se Todavia, como veremos, este esforqo nzo conseguiu por era 

que 45 Oj0 das crianqas migrantes PortUguesas escola- colocar 0 s  filhos de migrantes em p6 de igualdade corn as 

rizadas no 1 .o grau (1977-1978) estavam neste case, criancas francesas ao n t'vel da escolarizaczo. 

Segundo 0 inquerito do lnstituto Nacional de Estudos Tres eixos principais ressaltam do conjunto de medidas 
Demogrificos (INED, 1982). 0 seu conhecimento do tomadas (Huart, 1982) : 

Frances nzo 0s distinguia dos colegas franceses do mes- a) - aprendizagem do franc& 

mo meio social. Mas nem por isso o efeito "estrangeiro" 6) - ensino da lingua e cultura de orige'm 
de envolver a escolaridade dessas crian~as. c) - integraczo das comunidades estrangeiras na vida 

- a crian~a nasceu no pais de origem e entra na escola escolar. 

pels primeira vez, indo encontrar, al6m dos problemas a) - Num primeiro est6dio e dado que. as dificuldades 
habituais- de adaptaqzo que encontca toda a crian~a, linguisticas pareciam sera maior barreira para prosseguir uma 
um meio desconhecido onde as relq6es interpessoais escolaridade "normal", os esforqos incidiram na criaqgo de 
correm.0 risco de ser afectadas por um conhecimento estruturas prbprias que permitissem 2s crianqas de migrantes 
deficiente do idiorna. m a  boa aprendizagem do franc&: classes de iniciaqgo (~LIN), 

- a crianqa comeqou a escolaridade no pais de origem e, de adaptaqzo (CLAP) e horas de apoio ( Mullet, 1980). 
interrompendo-a ai, ao pretender continui-la no pais b) - VgriaS motivaqaes parecem convergir para 0 ensin0 
de emigraqzo dos pais, ir6 ser obrigada, Para alem dos da lingua materna i s  crianqas de migrantes (Charbit, 1978). 
ob&culos que se p6em nos casos anteriores, a uma Uma prirneira motivaqzo seria a de evitar porventura urn 

segundo chpque cultural na crianqa, que se sentiria desenral- 

Para as crianqas estrangeiras a adaptaqzo 6 vital. A obriga- 
zada no seu pr6prio pais aquando de um eventual regresio. 
Uma segunda, seria a compensaqZo, pelo menos partial, da  go esolar fi-las passar por urn novo mei0 Par vezes 
desvaloriza~Zo da cultura de origem. Serd bom sublinhar que 

nunca frequentaram ou, se o fizeram, foi de mod0 diferente. "0s filhos de migrantes tern algo a oferecer, e que a sua pre- 
sg0 atravessados simultaneamente pelo desejo de ser corn0 0 s  SenFa, We muitas vezes 6 pensada em termos de 'problems' e 
outros e de afirmar a sua identidade. de dificuldades administrativas, pode nzo ~6 enriquecer a ex- 

periencia cultural dos professores e dos colegas, mas tambkm 
para cernir esta problemitica abordaremos inicialmente dar licces em materia de rela~Bes humanas" (Les enfants de 

a evoluqzo das medidas que foram tomadas para facilitar a travailleurs migrants en France, Paris, ESF, 1974, por adaptaqzo escolar, seguindo-se4he as caracteristicas da escola- Charbit. 1978. P. 99). Uma terceira motivaflo 6 de ordem 
ridade e, finalmente, os factores que, a nosso Ver, podem ~edag6gica: 0 'dominio da lingua materna facilitaria a apren- : explicar essas caracteristicas. dizagem da do pais de destino. 



- 0 s  cursos "paralelos" que funcionam apbs os horirios 
da escola francesa, ou na quarta-feira e nas tardes de 
sibado. 

- 0 s  cursos "integrados" que funcionam dentro do 
horirio escolar franc& aproveitando o tempo-horirio 
das actividades ditas "d'6veil". 

Estas aulas eram seguidas em 1979180 por cerca de 77000 
filhos de migrantes, das quais cerca de 30 000 (+ 40%) eram 
Portuguesas. 0 PortuguC era aqui a lingua materna mais estu- 
dada, seguindo-se-lhe o Arabe (30%). 

Segundo dados da Coordenactio Geral do Ensino Portu- 
gu6s em Franca, no ano lectivo de 81/82, foi ultrapassado 
pela primeira vez nesse pais o nljmero de 50 000 criancas es- 
colarizadas em cursos oficiais de Portugues (54 071). 0 nlj- 
mero de professores era enta"o de 399, sendo 39,4% dos cur- 
sos integrados e 60,6O/0 dos cursos paralelos. 

No ano lectivo de 1982183 o montante de criancas a estu- 
darem a lingua portuguesa ainda aumentou (55 333) mas 
desde entzo 0s efectivos t6m diminuido. Virias razBes podem, 

Cursos integrados e paralelos segundo as Areas consulares 
- 1981182 - (70) - 

- 
Arca Consular inregrador pardalelor 

BAYONNE 55.8 44.2 
BORDEAUX 45.0 551) 
CLERMONT FERRAND 15.0 85.0 
LlLLE 36.4 63.6 
LYON 36.0 64.0 
MARSEILLE 25.0 75.0 
NANCY 40,O 
NANTES 

MI.0 
42.0 

NOGENTSIMARNE 
58,O 

40.5 59.5 
ORLEANS 27.2 72.6 
PARIS 42.7 57.3 
RElMS 53.0 47.0 
ROUEN 40.8 5 9 2  
STRASBOURG 60.6 39.4 
TOULOUSE 291) 71,O 
TOURS 58.5 41.5 
VERSAILLES 31.5 68.5 

-- 

Fonte: Coordena~Eo Geral doensino porruguCr em Franga. 



Segundo o inquerito efectuado pelo INED (Bastide, 1982) 
em 77/78 cerca de 8% dos alunos estrangeiros escolheram a 
sua lingua materna como I ingua estrangeira para estudar. As 
crianqas seguem muito gouco o ensino da lingua materna 
no secundirio, apenas 3 10. Relembre-se que em 79/80, entre 
o corpo docente do segundo grau (liceus e col6gios) s6 havia 
162 professores de Portugues. Assim, se os alunos portugue- 
ses podem teoricamente escolher a sua lingua materna como 
primeira lingua de estudo, na pra'tica esta disposi@o era, em 
77/78, muito pouco utilizada. 

Ainda segundo este inquerito, assiste-se a uma quebra 
brusca na possibilidade de escolher a lingua materna por parte 
das crianqas portuguesas, na passagem do primirio para o 
secundirio. Se pensarmos que na.adolesc6ncia hB uma busca 
constante de modelos identificat6rios, constatamos que a es- 
cola na"o facilita a identificaqZoio com a lingua materna, um 
dos canais da etnicidade (Raveau, 1976). 

c) - As aulas "integradas" que o Governo franc& tenta 
privilegiar s5o o prenlincio de u'm terceiro estidio que tende a 
responder As necessidades de reconhecimento skio-cultural 
das comunidades estrangeiras. A este prop6sito merece ser 
descrita urna experiencia feita com crianqas portuguesas. 

Foram criadas "classes interculturais" na escola Henri 
Wallon, em Fontenay-sous-Bois, nos arredores'de.Paris, alicer- 
pdas num duplo principio: manter as duas culturas (lusa e 
francesa), e tornar possivel o eventual regress0 das crianqas 
ao seu pais de origem. Em cada classe, alunos francgses e 
portugueses esttio repartidos na proporqa"~ de 213 - 113, res- 
pectivamente. Para as materias habituais, professores portu- 
gueses traduzem e explicam o ensino dos seus colegas fran- 
ceses. Todos os alunos recebem em Frances uma aula de cul- 
tura portuguesa (Hist6ria e Geografia), mas o PortuguC 6 
ensinado em duas aulas distintas As crianqas francesas e por- 
tuguesas. 0 s  alunos que chegam de novo sa"o colocados, du- 
rante um period0 limitado, numa "classe de acolhimento" 
que e i t i  estreitamente associada As classes interculturais. 
Tamb6m stio favorecidas trocas a todos os niveis (escola, 





Primeiro ciclo Segundo ciclo 

6.Oao3.O Curto Longo Total 

Estrangeiros 57.8 7.6 22,6 12,O 100 
Franceses 59.4 3,5 .14,8 22,3 100 

Ihante, seja qua1 seja a sua nacionalidade (quadro 5.4). Em 
cada 100 alunos portugueses frequentam: 

- 22 o ensino pr6-escolar 
- 48 as classes elementares 
- 17 o primeiro ciclo 
- 9 o ensino profissional 
- 2 o segundo ciclo longo 
- 2 o ensino especial 

QUADRO 5.4 

Posi~So eelcolar segundo a nacionalidade 

Fona:  (NED 119821. 

A diferen~a mais not6ria em relac50 ao conjunto das 
outras crian~as migrantes 6 que s50 menos numerosas no se- 
gundo ciclo longo. As criancas portuguesas encontram-se pois 
n5o s6 em desvantagem em relac20 aos aut6ctones como no 
conjunto dos migrantes quanto A frequencia de estudos longos. 

0 ensino especial destina-se a criancas atingidas de des- 
vantagens de ordem psicol6gica, sociocultural ou orggnica 
graves. A percentagem das crian~as migrantes portuguesas 
que frequentam o ensino especial 6 semelhante A do conjunto 
da populaC50 estrangeira. Esta estd no entanto sob rerep resen- 



tada em rela~Zo i populacZo aut6ctone. No primeiro grau a corn a subida das classes. No segundo grau, 314 dos alunos es- 
populaCZo estrangeira representa 9,2O/0 dos efectivos escola- trangeiros estzo atrasados, contra metade dos Franceses. Mas 
res, atingindo contudo 16,7% no ensino especial. Este fen6- ao contririo do que se observa nas classes elementares, a 
meno amplifica-se ainda mais no secunda'rio onde as percen- propor~So dos alunos atrasados nZo aumenta com o agrava- 
tagens variarn de 6 %  (conjunto de todos os ciclos) a 15,8O/0 mento do atraso de urna classe 5 seguinte. Diminui ate no 
para o ensino especial (Marange, Lebon, 1982). Estes resul- segundo ciclo longo em relaciio ao primeiro ciclo. Trata-se 
tados parecem inquietantes dadas as dificuldades de cornu- duma contradic50 aparente, pois 5 medida que os alunos 
nica~5o e inserczo destes jovens. passam de uma classe ?I seguinte o seu nllrmero diminui, o que 

se explica por dificuldades escolares ou um atraso demasiado 
FIGURA 5 I grande. Quando atingem 16 anos, abandonam o ensino; os 

Pirimides das idades das crimps Outros, segundo 0 nivel em que se encontram szo dirigidos 
~ O S  z aos 16 mos(Janeiro de 1975) para as sec~6es "aliviadas" (CPPN - classes profissionais de 

nivel, CAP - certificado de aptidso profissional). Enfim, s6 
vZo preparar o BEP (diploma de estudos profissionais) e so- 
bretudo o bacharelato (nosso 12.0 ano) os alunos nZo atrasa- 
dos ou cujo atraso esta dentro de limites aceithveis. 

Certos inqubritos mostram o fracasso relativo da escolari- 
za@o das criancas migrantes (Courbin, 1978). No fim da es- 
colaridade obrigatbria, no conjunto da populacSo estrangeira 

Fonte lned (1982) escolarizada, pode-se constatar: 

- 20 '10 de fracassos totais (as crian~as nZo sabem ler 
0 ensino pllrblico escolariza quase todas as criancas es- quando deixam a escola). 

trangeiras (95 % em 79/80), tendo-se mantido essa percenta- - 60 '10 de fracassos parciais (grandes dificuldades orto- 
gem praticamente constante nos quatro anos anteriores. Nesse gra'ficas e de expressiio escrita). 
mesmo periodo, 17Ol0 dos Franceses frequentam o ensino pri- - 20% de sucessos (possibilidades de aceder ao nivel de 
vado. 0 ensino privado acolhe pois, proporcionalmente aos ensino superior). 
seus efectivos, muito menos crian~as estrangeiras que o ensi- 

Segundo estes dados, cerca de t r C  quartos das criancas da 
segunda gera~a"o nZo estZo, ap6s a escolaridade obrigat6ria. 

Todos os dados existentes convergem em apontar que os armados para afrontar as dificuldadesde inserqZo profissional. 
atrasos escolares afectam particularmente as crian~as de mi- 
grantes, variando no entanto segundo o grau de ensino. 

Sere suficiente apontar os resultados do INED. No con- 
junto do ciclo elernentar, cerca de 1 estrangeiro em cada 2 estA NZo se pode perder do horizonte que a noqZo de insucesso 
,'atrasadoW, nos Franceses 1 em cada 4. Este atraso ultrapassa escolar 6 relativa: "Quando se fala de insucesso escolar 6 pre- 
um ano, uma em cada tr6s vezes, e aumenta em valor relativo ciso ter em conta dois niveis: 
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dia em Franca. Contudo, para al6m dos 5 anos a influencia 
desta variivel desaparece. Este estudo p6e em evidencia as 
reais capacidades de adaptaczo das crianqas portuguesas que 
passam de um 01 mkdio de 70, corn um tempo de estadia de 
0 a 6 meses, para um 01 de 90, correspondente a um tempo 
de estadia de 3 anos e meio a 5 anos e meio. Neste lapso de 
tempo o ganho em QI m6dio 6 de 20 pontos. 

FIGURA 5.2 

Evoluq50 dos QIs midios de quatro gnrpos nacionais de filhos 
de migrantes, em funPo do tempo de estadia em Franp (1973) 

Este estudo mostra igualmente que quanto mais novas as 
criancas chegam a Franca, tanto melhor 6 o seu QI. 

0 01 das criancas de uma dada nacionalidade aumenta 
quando o nivel social se eleva. A superioridade dos resultados 
das criancas italianas e espanholas em relac50 i s  magrebinas 
e portuguesas, explica-se, em parte, pelas diferencas no nivel 
social e na idade de entrada em Franca. 



crianqas oriundas de rneios desfavorecidos s6 rararnente tern 
acesso aos niveis secundario e superior. 0 s  filhos de migran- 
tes, pertencentes na sua grande rnaioria a esta carnada da 
popu laqso, sof rem essa selecqzo. 

E irrefutrivel o efeito da origern socio-profissional das 
crianqas rnigrantes sobre a rnediocridade dos seus resultados 
escolares. 

0 inqu6rito sobre o nivel intelectual das crian~as em idade 
escolar, efectuado em 64/65, rnostrava que as percentagens das 
crianqas que tinharn pelo rnenos urn ano deatraso, erarn oriun- 
das, respectivarnente, de operririos especializados (49,2 %), 
de operirios qualificados (42,l O/O) e de quadros (20,5 '10 1. 

E conhecido que a grande rnaioria dos rnigrantes (pais) 
sZo operirios (Rocha Trindade, 1973; Neto, Mullet, 1982). 
Por exernplo, no estudo do INED (1982), 86% dos Portu- 
gueses s30 operririos. Ora ta l  estudo pSe em evidgncia, no se- 
guimento de outros trabalhos anteriores, que i sernelhan~a 
do que se passa para os Franceses, a orienta~a"~ dos alunos 
estrangeiros e a sua possibilidade de prosseguirem estudos 
longos, aurnenta i rnedida que se sobe na hierarquia social e, 
para os operirios, i medida que rnelhora a qualificaqzo pro- 
fissional do pai. 

A origem socio-profissional da grande maioria dos pais - 
operirios - explica por uma boa parte a elevada taxa de in- 
sucesso escolar da segunda geraqzo. 

A linguagem escolar estri rnuito pr6xirna de certas carna- 
das sociais favorecidas, sendo muito pouco dominada pelas 
crian~as de grupos sociais desfavorecidos. 0 s  ensinamentos 
tirados da teoria da inforrnaqzo aplicam-se a esta situa~a"~. 0 
sujeito "que ensina" transrnite a rnatkria num c6digo que nZo 
corresponde ao de todos os alunos, rnau grado serern estes os 
receptores que deverso mostrar cornpreens30. Acontece que 
certas crian~as sZo obrigadas a ajustar o c6digo de cornuni- 
ca~zo enquanto que outras progridern no prograrna escolar. 
A constataq30 do fen6rneno de "caixa negra" que perturba 
a transrnissZo, nzo provocou por ora mudanqas nos rnbtodos 



de ensino e ainda rnenos nos rnodelos de avaliaqa"~ dos conhe- Ora 6 reconhecida a influencia determinante na evoluqZo 

cimentos. das aprendizagens possiveis, da representaqso que cada pro- 
fessor tem de cada aluno (efeito Pigrnale50). 

Mas ha tamb6rn factores "especificos" ligados ao facto de 
as crianqas serem "estrangeiras", que nzo s5o o resultado da Marange e Lebon (1982, p. 391, por seu lado, falam da 
pertenqa As categorias sociais rnais desfavorecidas. Nornea- atitude dos pais face aos estudos e A "utilidade" destes - os 
damente: Portugueses parecem estar rnais irnpacientes que outros para 

verern os seus filhos contribuirern para os rendirnentos da 
- 0 "efeito pr6prio" ligado A condiqzo de crianqa rni- farnilia - bern como da atitude das crianqas e da distincia 

grante. cultural. Tarnb6m Mesquita (1983) aponta que o investimen- 
- A atitude dos pais face aos estudos. to dos pais na escolaridade de seus filhos 6 francamente insa- 

I 
- 0 racisrno. tisfatbrio. 
- A idade. Dificuldades interpessoais corn os colegas, rnotivadas pelo 

racisrno, podern tarnbkrn suscitar dificuldades de aprendiza- 
. - Dificuldades de adapta~5o linguistics. gem. Nas investigaqdes feitas por Malewska-Peyre e t  al. (19821, 
- 0 momento da entrada na escolarizaqtio no pais de se os Magrebinos ressentern rnais o racism0 que os Portugue- 

rnigraqzo. ses (comparaq50 em arnbos os sexos), tal nZo quer dizer que 
- Pedagogia familiarlpedagogia national. estes ~jltimos n5o se sintam alvo de atitudes racistas. Assim, 

67,4O/0 dos Portugueses sob a alqada dos Tribunais de Menores, 
Mullet (1980), observa que para resultados iguais, consti- 58,3 OIO dos Portugueses do grupo de referencia e 54.7OI0 das 

tuindo arnostras de Franceses de origern popular e de estran- Portuguesas do grupo de referencia, ji4 ressentirarn o racisrno. 
8 ,  . .. geiros, as probabilidades de orientaqa"~ para f~l~eres" nobres, E interessante verificar at6 que ponto as reaqdes xenofobas 

s5o inferiores para as crianqas de origem estrangeira em rela- podern provocar malestar e nervosisrno. Eis o exemplo de 
qtio As de origem francesa. "E se continuarmos a andlise das Maria, Portuguesa, falando da sua nacionalidade: "Quando no 
razBes deste fenorneno, que se denomina, em terrnos de for- principio do ano os professores perguntavam a rninha nacio- 
malizqZo sociol6gica, anhlise de causalidade, apercebemo-nos nalidade, eu dizia Portuguesa, e lernbro-me que sentia urn 
que I? devido ao facto de os educadores, na maioria dos casos, certo mal-estar. Ntio que n5o tivesse orgulho nisso, pelo con- 
na"o avaliarern as crianqas estrangeiras segundo os mesmos trario, mas por causa do que se passara, tinha medo de o dizer, 
criterios quando se trata da sua orientaqso. Grosso rnodo, 6 normal, nzo ...". Urna outra passagern sobre a sua nacionali- 
pode-se dizer que o crit6rio dominante na orientaqzo de urna dade: "Geralmente eu nzo falava muito porque quando o 
crianqa francesa 6 feito sobre a sua inteligencia, que ja de si fazia enervava-me e eu na"o acho isso normal (insiste neste 
esti estreitamente correlacionada corn o desempenho, en- aspecto). Diziam-me muitas vezes: tu  6s Portuguesa, nZo gos- 
quanto que a avaliaqso da crianqa estrangeira, e prirneirarnen- tarnos dos Portugueses, mas gostamos rnuito de ti, mas ..." 
t e  orientada em funq5o de uma certa estirnativa feita pelo (Malewska-Peyre e t  al., 1982, pp. 122-1231. 
educador franc&, onde e ernitido um juizo sobre o trabalho, A idade corn que urn aluno atinge urna determinada classe 
sobre urna eventual aptidso para "prosseguir", isto 8, A sua resume o desenrolar da escolaridade anterior e cornanda o fu- 
capacidade para se conformarern aos sisternas de praiticas e turo. 0 inqu6rito do INED (1982) mostra que as crianqas es- 
atitudes exigidos pelo respeito global da instituiqtio escolar trangeiras sa"o 6 meses mais velhas que as francesas, quer no 
ela pr6pria" (Oriol, 1980, p. 11 1). primirio, quer no secundirio. Em cada classe Go sempre os 
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rnais novos que, globalrnente, t6rn rnelhores resultados. Dado cia" em todas as actividades de Frands que p8em em jogo a 
o papel das idades, niio 6 de adrnirar que encontremos as escrita e leitura. 
criancas rnigrantes nos cursos de forrnaciio curta. No segundo, Bastide (1982) dernonstra que rnais de 113 

A adaptacgo linguistics e consequenternente a correcta das criancas portuguesas no I .o grau (38%) e mais de 114 no 
aprendizagem do Frances funciona corno uma chave de todas 2.0 grau (26O10). tinharn urn conhecirnento rn6dio. mediocre 
as aquisie8es futuras e dai os seus efeitos directos sobre o ou rnau do Frances falado, resultados que erarn praticarnente 
rendirnento escolar. identicos aos observados para o conjunto das criancas estran- 

Dizendo isto na"o estarnos a defender o argument0 de s6 geiras. Essas percentagens variarn segundo o lugar de nasci- 
ensinar o Frances para evitar dificuldades escolares. As in- rnento, sendo rnais elevadas para os jovens nascidos no estran- 
vestigacges sobre o ensino bilingue tendern a dernonstrar que geiro e rnenor para os que nasceram em Franqa mas ainda 
o desenvolvirnento da lingua rnaterna das criancas niio preju- assirn elevada. 

dica a aprendizagem da lingua do pais de acolhirnento, mas No terceiro, Mesquita (1983) observa que ao entrar para a 
pelo contrario, as criancas que desenvolvem as capacidades escola prirnaria (C.P.), a fala das criancas estudadas revela-se 
nas duas linguas obtsm rnelhores resultados - nas aulas de inferior relativarnente a criancas unilingues de rneio social 
(ingua e na escola em geral - que os que so estudarn urna sernelhante. A inferioridade 6 rnaior relativarnente ao grupo 
lingua (Wagrnan, 1981 I .  portugues (grupo de controle). Predornina o Frances corno 

lingua espontsnea, o que esta de acordo corn o rnaior nirmero 
0 na"o conhecirnento da I ingua constitui desde tenra idade de interferhcias no Portugues e rnaior percentagern de sota- 

(2 - 3 anos), urn obsticulo que a crianqa devera compensar que tambem nesta lingua. No C.M.2, a situac50 mantern-se 
por urna actividade rnotora rnais irnportante (Guedes, 1985). relativarnente i inferioridade em arnbas as linguas. Esta infe- 

Quando as criancas devern aprender urna I ingua diferente rioridade continua a ser maior na lingua portuguesa, apesar 
da lingua rnaterna, podem-se distinguir os casos de bilinguis- de virias criancas terem vivido alguns anos em Portugal. 

rno, em que se faz sirnultanearnente a aprendizagern de duas Tambern o rnornento de entrada na escolarizacZo no pais 
linguas diferentes, e de biglotisrno, em que se adquire urna de rnigraczo ira influenciar o desenrolar do process0 de adapta- 
nova lingua depois da lingua rnaterna. As criancas rnigrantes ego. Beauchesne e Esposito (1981, p. 39) verificam que para 
encontram-se hoje na rnaior parte dos casos nurna situaqiio aqueles que chegarn entre os 9 e 14 anos a aprendizagern de 
de sernilinguisrno (Beauchesne, Esposito, 1981 ). NZo possuern urna nova lingua 6 "vivida corno uma ameaca para a sua iden- 
igualrnente dois sisternas linguisticos: tsrn um conhecirnento tidade cultural". 
aproxirnado da sua lingua rnaterna e da lingua do pais de Finalrnente, Barros Ferreira (1980) aponta outras causas 
acolhirnento. do insucesso escolar especificas das crian~as rnigrantes. Assim, 

Farernos refer6ncia a tr6s estudos que ilustram dificulda- siio referenciados factores ligados a uma pedagogia familiar - 
des de adaptaciio Iinguistica rnuito fortes em criancas rec6rn- a chegada a Franca a meio do ano e o balanceamento Portu- 
-chegadas e que subsistem em crian~as nascidas em Franca gal/Franca - e a urna pedagogia nacional - rna escolarizacZo 
devido ao seu rneio familiar. ou rnesmo a sua aus6ncia no pais deorigem bern corno a inexis- 

No primeiro (Zirotti, 19781, efectuado corn 200 criancas tencia de estrutura escolar adaptada .i crianca estrangeira. 0 
migrantes dos Alpes Maritirnos e seus condiscipulos franceses atraso escolar poderia ser evitado se houvessem esfor~os "pe- 
(N= loo), verifica-se, por parte dos prirneiros, urna "deficien- dag6gicos1' ao nivel da familia para que as criancas ngo chegas- 
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Factores ligados 2 pertenca a rneios sociais rnais desfavo- 
recidos e ligados 2 situactio de estrangeiros, explicarn a rn i  
escolarizac50 das criancas de rnigrantes levando-as ao prirnei- 
ro fracasso social e podendo, consequenternente, rnarcd-las 
pela vida adiante. Terrninarernos esta seqSo corn tr6s interro- 
gac6es que p6e o estudo do I RFED (1976, pp. 2-3): 

- Corno perrnitir 2s criancas irnigradas entrar no sisterna 
de escolarizacZo e de educacio de urna sociedade dife- 
rente sern perder o contact0 corn a lingua e cultura do 
seu pais, guardando as oportunidades de ter acesso nas 
rnelhores condiqaes possiveis, ao rnercado de trabalho 
e 2 participaetio social, quer em relactio ao seu pais de 
origern quer ao de acolhirnento? 

- Corno fazer corn que o ensino tenha em conta, n?io s6 
as suas origens culturais e linguisticas diversas, o nivel 
de escolarizacio que precedeu a sua chegada a Franca, 
mas tarnbern e igualrnente as condic6es rnateriais de 
vida que t6rn em Franqa (condie6es de alojarnento, 
salide, vida familiar, etc ... ), que influern no cornpor- 
tarnento na escola? 

- Corno fazer corn que a presenca de crianqas corn origens 
culturais diversas seja considerada corno urn enriqueci- 
rnento para criancas francesas e que o ensino tente va- 
lorizar essa situactio? 

Esta triade de quest6es levanta o problerna de urna nova 
forrna de ensino adaptado a novas situac6es. 



6 PROBLEMAS DE ADAPTACAO 
A 0  MERCADO DE TRABALHO 

No termo da escolaridade obrigatoria, 6 reduzido o nlime- 
ro dos filhos de trabalhadores migrantes portugueses que po- 
dera"o continuar os estudos. VZo entzo encontrar urn grave 
problema, num momento do seu desenvolvimento psico-so- 
cia1 particularmente importante: a escolha de uma profissa"~. 

As dificuldades que a juventude francesa encontra aquan- 
do da sua inser~go no mercado de trabalho, aparecem signifi- 
cativamente agravadas no caso dos jovens migrantes,nZo so 
devido 6 sua escolaridade mediocre, mas tamb6m a factores 
socioculturais que condicionam o seu futuro. 

A inserqgo profissional condiciona enormemente a inser- 
$0 social. Aquela acarreta interacqces entre o individuo e a 
sociedade que podem Contribuir para modificar o status quo: 
"do lado dos jovens de origem estrangeira, 6 susceptive1 de 
atenuar a sua hostilidade, a sua recusa da sociedade de acolhi- 
mento, pois d6-lhe oportunidade de demonstrar que podem 
'triunfar': do lado da sociedade, pode levar a uma modifica- 
~a"o da percepqa"~ destes jovens" (Llaumett, 1984, p. 75). 

Pr6-forrnaca"~ e forrnac20 profissional 

A saida do sistema de ensino, com um sucesso inferior ao 
dos autoctones, como vimos, a pr6-formaqgo e a formaqgo 
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1975 1976 1977 1978 1979 

Argelinos 34.3 33.9 32.0 33.1 34.1 
Portugueses 6.4 6.9 6.4 6.8 6.6 

F 

profissional sa"o a tiltima tiibua de salvaqzo para escapar aos de transi~zo e o prirneiro ano durn CET e pode par vezes 
empregos corn urna imagem menos boa. seguir urn estagio de pr6-forrnaq20 ou de prepara~zo Para a vida 

Para a ~r6-forrnaca"o e a formaqzo profissional coexistern activa, Sobre 0 rnercado de trabalho as possibilidades We lhe 

dois dispositivos, urn especifico para os rnigrantes, 0 outre de oferecidas szo limitadas. Ser-lhe-a necessirio aceipr uma 

direit0 comurn, aberto a todos sem distinqzo de nacionalidade. profisszo que nso exija nenhumas qualifica~8es e que 6 
paga e penosa, ou prolongar o period0 de procura do primei- 

Em 1982 foi avaliado que a capacidade de acolhirnento ro emprego, para acabar por seguir a mesma via. 
dos jovens estrangeiros nesses dois dispositivos de pr&forma- 
~ z o  em tempo complete representava cerca de 10 000 lugares, Todavia, a sondagem do IFOP (1978) 6 mais o~timista 

dos quais 6 000 no quadro especifico e entre 3 000 e 5 000 no quanta a0 nivel de qualificaqso acabado 0 period0 de f m n a -  
quadro geral (Marange, Lebon, 1982). qgo escolar e post-escolar. Se e significativa a "reprodu~so" 

da irnigracZo pelo facto de 85% dos jovens POrtWJueses en- 
Quanto 2 forma~zo profissional, efectua-se na sua quase trevistados serern operarios, parecem no entanto t e r m  um 

totalidade dentro do dispositivo de direito comum e sobre- estatuto um pouco mais valorizado pela sua "qualifica~a"~". 
tudo na AFPA, cujas estatisticas indicam a nacionalidade dos 0 s  jovens operarios portugueses de 16-20 anos tern uma Per- 
estagiarios, mas nzo fazem rnenczo da sua idade. Em 1979, centagern de operirios qualificados mais elevada que 0 s  de 
13,3'/0 dos estagiarios erarn estrangeiros. Dentre eges, os Por- 21 -25 anos. Ern todo o caso, este movirnento de qualifica~%o 
tUgueSeS estzo subrepresentados, pois se a sua importincia seria essencialmente masculine, pois nas Portuguesas de 21 a 
numerics 6 comparavel 8 dos Argelinos, estes estzo 5 vezes 
mais representados: 25 anos, 48 O/O das activas Go empregadas de limpeza e 44% 

operarias pouco ou nada qualificadas (a taxa de actividade 
das jovens portuguesas era de 58%). 

medidas a ter em vista em favor dos jovens migrantes 
nzo podem limitar-se, por urn lado, a f0rmaCzo e, Par outre 
lado, a0 jovem em si mesmo. Elas devem, sirn, interessar-se 
por todo o meio que o rodeia e em particular pelos pais, como Se quantitativamente os lugares disponiveis para a pre-for- 

maCz0 e a forrnaq20 profissional sZo insuficientes em relaqzo propae o relat6rio Schwartz (1981, pp. 138- 139). 

as  necessidades (Marange, Lebon, 1982), do ponto de vista 
qualitativ0 tamb6m deixam a,desejar. Para so dar um exem- Estas medidas "devem: 
P ~ O ,  em 1979, em 100 estagiarios franceses na AFPA, 7 rece- 
beram uma formaqa"~ em tecnologia sofisticada (electrorne- . Visar 0 ernprego do pai e da mZe, a sua inserC5o social 
cinica, radio-electricidade, electr6nica) e 14 numa profissgo no bairro e serern acornpanhadas de fort-na~6es ou ~ r 6 -  
do sector terciario, enquanto que s6 5 e 1 Portugueses, res- -formaq6es adequadas (...I. 
pectivamente, receberam essa forrnaq50. Foi sobretudo na . ~ i s a r  0 acesso dos pais aos canais de informa~zo, de 
construCZo civil (43%) e na rnetalurgia (36OlO) que 0 s  portu- concertaqzo com as escolas, aos trabalhadores sociais 
gueses foram formados. e, de uma maneira geral, a todas as instituiqdes We 

A investiga~s0 dd~ CRESGE (1976) tenta traqar sucinta- dizem respeito ao jovem: sa~ide, habitaqzo ... 0 Sistema 
mente 0 perfil-tip0 do jovem migrante: deixa o sistema esco- de anirna~so devera favorecer e solicitar a sua partici- 
lar entre 0 s  16 e 18 anos depois deter frequentado as classes paqzo e, para tal, inventar novos metodos de anima~go. 
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- d e 1 8  1 8 a 2 4  2 5 a 3 9  4 0 e +  
Nacianalidades Humens Mulheres ,,$ M M  anas an01 

- 

Erpanhfiir 47.4 52.6 38.9 35.8 13.3 12.0 
Portuguerer 39.5 60.5 49.7 25.8 18.6 5.9 
Marraquinor 53.5 46.5 35.9 38.6 20.7 4.8 
Tunisinor 56.8 43.2 25.5 37.0 29.5 8 P  
TU~COI 57.7 42.3 44.6 28.3 23.9 3.2 
Jugarlavor 36.2 63.8 25.1 33.9 3 2 3  8.7 
Outrar 
nacionalidader 55.9 44.1 6 P  32.1 48.7 1 3 2  

Conjunto 46.6 53.4 36.7 31.0 24.1 82 

A escola tern, evidentemente, um papel capital a desem- Para 0s Portugueses a proporego de admissces no trabalho 
penhar, inicialmente no plano pedagogic0 (as investiga- 6 superior (44,7 O/O) Aquela que ocupa entre a popula~go es- 
~ G e s  pedagbgicas sobre 0 s  problemas da segunda gera- trangeira de direito comum (35,l '10). Tal fact0 ex~lica-se 

devem ser intensificadas muito rapidamente, parti- par uma taxa importante de reagrupamento familiar e pels 
cularmente para desenvolver a necessaria formacgo taxa de actividade feminina sensivelmente elevada. 
bi-cultural e 0s  professores adequados a estes tipos de 
populacgo), e posteriormente, no plan0 dos contactos QUADRO 6.2 
corn 0 s  pais. As escolas e os col6gios dos grandes con- Admisgo no trabalho por nacionalidade, sex0 e w p o  etirio 
juntos populaci~nais, com taxas elevadas de jovens mi- (media 1976-1980) 
grantes da segunda geracgo, deveriam aumentar 0 seu 
pessoal efectivo para desenvolver as relacees corn 0 s  
pais. Assim, implantar-se-iam, nos bairros, equipas pe- 
dag6gicas estdveis.. ." 

AdmissZo no emprego 

A adrnisstio no emprego 6 hoje em dia o principal factor 
de crescimento da mgo-de-obra estrangeira em Franca. Assim, 
no acesso ao mercado nacional de emprego, em cada 10 novos Fonte: Minist&r#odo Trabalha. 

trabalhadores estrangeiros do regime de direit0 comum, 2 
obt6m 0 titulo de trabalho pela introducgo e pels regulariza- 0 quadro 6.2 pee em evid6ncia dois factos. 0 primeiro 6 

F ~ O  e 8 pela admissgo ao trabalho. de que osprincipais utilizadores da admiss50 no trabalho sgo 
0 s  jovens migrantes, sobretudo corn menos de 18 anos. No 

0 quadro 6.1 permite comparar as percentagens de admis- case dos Portugueses, uma em cada duas pessoas admitidas 
sgo no trabalho de diferentes etnias migrantes e a pame de no trabalho tern menos de 18 anos. 0 segundo fact0 6 de que 
cads uma no total da populac$o estrangeira. 0 s  beneficiaries da admiss30 no trabalho S ~ O  sobretudo as 

mulheres. A feminiza~go da admissgo no trabalho da mZode- 
QUADRO 6.1 -0bra portuguesa 6 mais acentuada (60,5 '10) do Para 0 

conjunto das nacionalidades (53,4 '10.). 
AS investiga~aes do "Groupe de Sociologie Urbaine". 

40 do total das 40 do conjunto dos 
Nacionalidades admissZies no estrangeiros de (GSU) e do "Centre de Recherches Economiques, Sociolo- 

tabalho direito C O ~ U ~  giques e t  de Gestion" (CRESGE) mostram que Para 0 s  jovens 
migrantes, a obtenqgo durn emprego depende mais frequente- 
mente has rela~ees familiares ou pessoais que da passagem 

Tunisinos pelas estruturas institucionais adequadas. Por exemplo, segun- 
do Chazalette (1979). as intewencaes dos pais, amigos, vizi- 
nhos, as rela~ces, s50, em muito casos, a via de ~cesso a 0  
primeiro emprego. 0 s  Portugueses utilizam mais estas vias 

Fonte: Ministbrio do Trabalho, Ministerio do interior. 
que outros. 
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dos estrangeiros (exclu idos os da CEE) passou de 60 365 para 
233 521. A parte dos estrangeiros no conjunto dos pedidos 
de emprego durante o mesmo period0 progrediu de 8,3 '10 
para 11,2°1~ (Sopemi, 1983). Em 31 de Dezembro de 1982, o 
total dos pedidos de emprego, franceses e estrangeiros, eleva- 
va-se a 131 359. 

Neste contexto, enquanto que os trabalhadores franceses 
A procura de emprego sZo percepcionados como vitimas, 0s 
trabalhadores estrangeiros sZo acusados como responsiveis 
pelas suas dificuldades. A ideia de substituir os desemprega- 
dos nacionais pelos activos estrangeiros 6 frequente, esque 
cendo-se no entanto que essa populaqZo nna"o aceitaria desqua- 
lificar-se tomando os empregos ocupados at6 a i  pelos migran- 
tes. Le Pors (1976) calculou que a partida de 150 000 mi- 
grantes activos libertaria entre 58 000 e 13 000 empregos, 
segundo o contexto econ6mico (retoma ou prolongamento 
da crise, respectivamente). 

A prop6sito do antidoto invocado para resolver o desem- 
prego - o envio dos migrantes - Sartin (La Croix, 26 de 
Abril de 1978) escreve: "Mas nZo h i  remedio milagroso con- 
tra o desemprego e uma melhor informaqa"~ sobre as realida- 
des econ6micas e sociais dissiparia preconceitos reprov6veis. 
NZo somente nZo 6 evidente que os postos deixados livres 
pelos migrantes pudessem ser preenchidos pelos nacionais, 
como a experiencia mostra que no seu conjunto estes postos 
sa"o por eles recusados, porque sa"o os mais duros, os mais in- 
gratos, os mais perigosos; os mais ma1 pagos tamb6mr'. 

0 s  Ponugueses parecem ser relativamente menos tocados 
pelo desemprego. Segundo o inqukrito da FNSP, a taxa de 
desemprego dos Portugueses interrogados 6 mais fraca que a. 
das outras nacionalidades (96,7 OIO ocupados contra 91,5 '10 
para todas as nacionalidades). Segundo o Sopemi (19831, no 
fim de 1982 o n ~ i  mero de pedidos de emprego por parte dos 
Portugueses elevava-se a 30 807, o que representaria 12.2 'lo 

do total dos pedidos dos estrangeiros. 

Segundo o inqu6rito da mzode-obra estrangeira de Outu- 
bro de 1979, a percentagem de Portugueses nos estabeleci- 



nalidade. Ora, j i  se sabe que os efectivos dos jovens portu- 
gueses Go quase tgo numerosos como os dos argelinos. Se o 
desemprego 6 uma dura realidade para todos, os Portugueses 
na"o sZo ta"o tocados como outros. 

As mulheres jovens no desemprego $0 proporcionalmen- 
t e  mais numerosas. 

A reparticgo dos pedidos de emprego segundo o sexo 6 
praticamente a mesma para os jovens portugueses e para os 
jovens franceses. 

de realcar que as estatisticas so reflectem parcialmente 
a realidade, pois so contabilizam os que estZo inscritos na 
ANPE, e sZo numerosos os jovens 2 busca durn prirneiro em- 
prego que nzo se inscrevem. 

0 inqukrito do CRESGE confirma tamb6m as diferen~as 
que aparecem entre os Magrebinos e os Portugueses perante o 
desemprego. Assim, 67 O/O dos Portugueses nunca estiveram 
no desemprego nos 18 meses anteriores ao inqukrito, contra 
34 O/O dos Magrebinos. As causas destas diferen~as podem ser 
vftrias, mas tanto o estudo do CRESGE como o do GSU acen- 
tuam a atitude dos Portugueses: rapazes e raparigas mostram 
no conjunto mais interesse para o trabalho manual e uma 
mais forte aceita~go dos trabalhos penosos. 

Condi~6es de trabalho 

A profisszo imp6e uma dupla marca e uma dupla liga~go 
2 vida economics da sociedade onde 6 exercida. Por um lado, 
situa o individuo num ramo de actividade colectiva como a 

.... construqxTo, a metalurgia por outro lado, corresponde a 
.... uma actividade individual como a de torneiro, pedreiro 

(Chombart de Lauwe, 1956, p. 18). 

Segundo o recenseamento de 1975, os estrangeiros dis- 
tribuiam-se do seguinte modo nos sectores de actividade: I 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Agricultura 5,790 lnd0rtrias 37.5% 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Energia 1,190 CornCrcio. 5.990 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  R T P 26.890 Servitor. 22,80/0 



S5o 0s estrangeiros que preenchem estes dbficits. A pro- 
por~5'o dos operdrios entre os estrangeiros activos qualifica- 
dos segundo a categoria socio-profissional 6 particularmente 
importante: 71,9 O/O do conjunto, de que 22,9 '10 Go contra- 

QUADRO 6.5 

Categorias dciopmfissionais das pessoas activas 

Fan!. Rlcrnraammiodr 1815 

mestres e operdrios qualificados e 49 '10 szo operdrios espe- 
cializados e serventes. A propor~Zo de operdrios entre os Por- 
tugueses activos b ainda superior: 81,4 O/O, dos quais 26% s5'0 
contramestres e operairios qualificados e 55,4O/0 s5'0 operririos 
especializados e serventes. Em relaC5'0 aos estrangeiros os 
Portugueses comportam mais operirios qualificados, especia- 
lizados, serventes e pessoal de servico e menos assalariados 
agricolas, quadros m6dios e superiores. 

0 s  jovens entrevistados por Martinho (1984) consideram 
"duros" os trabalhos realizados por seus pais, e ao mesmo 
tempo, "tarefas que os franceses na"o querem realizar". Na 
sondagem efectuada verifica-se que os jovens aspiram mais a 
profissties inseridas no sector terciairio (professores, advoga- 
dos, mhdicos, enfermeiros, empregados de escrit6rio e de con- 
tabilidade). Tais aspiracees s50 tcdavia dif iceis de concretizar. 
Assim, as investigacties do CRESGE e do GSU fazem aparecer 
as seguintes constatac6es: 

os jovens migrantes da segunda gera~5'o trabalham nos 
ramos de actividade "tradicionalmente" reservados aos 
estrangeiros (constru~a"~ civil e obras pliblicas, side- 
rurgia, metalurgia para os rapazes, tGxtil para as rapa- 



.i construeio civil e as obras pliblicas parecern ser osector 
que rernunera rnelhor, cornparado corn a indlistria textil e a 
siderurgia-rnetalurgia. 0 s  salarios aurnentarn corno 6 dbvio 
em funq2o da qualificacio profissional: todos os operirios 
profissionais e operirios qualificados da amostra t6rn sal6rios 
superiores a 1500 F/rn&s, contra 41 O/O dos serventes e 78% 
dos operirios especializados. 

Entre os jovens rnigrantes entrevistados no Creusot (19761, 
as jovens ernpregadas na indljstria do vestuerio larnentavarn-se 
do cansaco, da rnonotonia do seu trabalho. Na rnetalurgia, os 
rapazes assinalarn igualrnente a rnonotonia mas sublinharn 
rnais o lado interessante, agradivel para alguns, do seu ernpre- 
go. Ernbora n io retirando o valor dos dados citados, e licito 
interrogarrno-nos se eles adv&rn directarnente da condiqso de 
trabalhadores rnigrantes ou da pertenca aos lugares rnais 
baixos da pirsrnide profissional da sociedade. 

No estudo do CRESGE (1976), 65% dos que trabalha- 
varn responderam que estavarn satisfeitos; verifica-se ainda, 
que a tendhcia a dar urna resposta afirrnativa era tanto rnais 
forte quanto rnais elevada a qualificacio ou a rernuneraqzo. 
Dos 35 O/O de insatisfeitos, urn terco deles larnentavarn-se dos 
salirios rnodestos, e ligeirarnente rnenos durn outro terCo 
referiarn as rnis condie6es de trabalho. 0 estudo da OCDE 
(1981) sublinha a dificuldade em rnedir o grau de satisfaqzo 
no trabalho em period0 de rn6 conjuntura econ6mica. A sa- 
tisfaciio expressa parece ser rnais atribuida ao facto de urn 
individuo ter trabalho - afastado o desernprego - que ao 
tipo de ernprego que ocupa. 

Mobilidade ou imobilidade? 

A rnobilidade profissional e as possibilidades de promo- 
cgo no trabalho sio extrernarnente limitadas: a rnobilidade 6 
purarnente horizontal, e as rnudancas de ernpregos trazem 
sobretudo aurnentos de salirios e rararnente qualificaq6es 
superiores. Assirn, o estudo do Norte de Franqa (1976) reve- 
IOU que 61 O/O dos jovens da arnostra n io tiverarn prornoc20 
desde que ocuparn o seu ernprego (nern aurnento de sal6ri0, 



QUADRO DE PARTICIPACAO 
SOCIAL 

A ana'lise da participa~go social dos jovens irnigrados tern 
particular interesse ao nivel do exercicio da actividade sindi- 
cal e pol itica. A vida associativa constitui urn local privilegia- 
do de participaca"~ social dos jovens de origem portuguesa em 
Franva. 

Participaqzo sindical 

Teoricarnente, todo o traba-lhador, estrangeiro ou 60, 
tern o direito a aderir e a rnilitar no sindicato da sua escolha. 
A participaqa"~ dos trabalhadores irnigrados a todos os niveis 
do sindicato, a lei francesa jA quase nab op6e oficialmente 
obsta'culos (Briot, Verbunt, 1981 ). Desde a lei de 27 de Junho 
de 1972, os trabalhadores estrangeiros s50 eleitores e elegiveis 
para as fun~6es de delegados de pessoal e mernbros do "corni- 
t6" da ernpresa, nas mesrnas condic6es que os trabalhadores 
franceses, corn a condi@o de que saibarn exprirnir-se em Fran- 
c6s. A lei de 11 de Junho de 1975 permite aos estrangeiros o 
acesso i s  func6es de adrninistraqzo ou direcq50 de urn sindi- 
cato, mas a proporc50 de estrangeiros entre 0s sindicalistas 
encarregados dessas fun~aes nZo pode ser superior a um tervo. 

Se o ntirnero de rnigrantes sindicalizados nzo 6 conhecido 
corn precisio, porque os registos sindicais ignoram a nacionali- 
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dade, avalia-se, segundo a OIT, que a sua sindicalizacgo 6 de cer- DO balance efectuado por Wenden (1978) sobre algumas 

ca de 10°/o, contra um pouco mais de 20% para os Franceses. experi&ncias de didlogo institucionalizado entre 0s  Franceses 
e os estrangeiros, ressalta que ngo existe nenhum comite con- 

Como os seus pais (Neto, 19841, a segunda geracgo portu- sultivo de trabalhadores migrantes e que as experiincias ana- 
guesa adere pouco frequentemente aos sindicatos. No inqu6- lisadas "sgo raras e saldaram-se rnuitas vezes por um fracasso". 
rito do CRESGE, 92% dos jovens tendo jd trabalhado nunca A fraca participacio dos estrangeiros deve ser imputada 
foram sindicalizados. Somente 11 '10 participaram numa greve sobretudo ao context0 em que se inserem e n%o tanto a0 seu 
ou numa manifestac50. Chazalette (1977) anota por seu lado comportamento "intrinseco". "Uma fraca participa~go pare- 
uma diversidade de atitudes em relaego aos sindicatos. A ce ser mais o indice de uma marginalizacZo dos estrangeiros 
grande maioria ignora-os, alguns ngo se sentem autorizados a em relacgo A vida politica que a prova de urn desinteresse participar porque nZo estgo no seu pais. Uma minoria muito consciente para corn esta" (Wenden 1978, p. 81 1. 
fraca participa na sua acego e, atraves da sua adesgo, penetra 
mais profundamente no mundo da empresa. Esta marginaliza~a"~ e urna fonte de conflito, pois toda a 

pessoa deve poder participar nas tomadas de decisgo. 
A sondagem I FOP apresenta uma taxa de sindicalizac20 

maior. Assim, entre os jovens portugueses que tern urn traba- FIGURA 7.1 
Ih0, 23% do sex0 masc~lin0 e 7% do sex0 ferninin0 aderem 

Representa~Ko da integraGZo ss6cio-politica 
a urn sindicato. A taxa de sindicalizaca"~ 6 estdvel segundo a 
idade nos dois sexos. Segundo as respostas dadas, as raz6es 
de n io se aderir a um sindicato sgo sobretudo a ngo existsncia 
de sindicato na empresa (31 '10) e a opinizo de que os sindi- 
catos n io servem para nada (19Ol0). 

Participap-o politica 

Em Franca, como na maioria dos paises europeus, os tra- 
balhadores rnigrantes estgo excluidos de todos os direitos 
politicos ao nive! nacional (Wenden, 1978). A participa~Zo 
em quest6es pljblicas estd limitada aos cidadgos franceses. 0 s  
estrangeiros n%o t6m o direito de votar em eleicces, como 
sejam as presidenciais, legislativas ou auta'rquicas. Incumbe- 
-Ihes a obrigacgo de estreita neutralidade politica (Wenden, 
1978). Este principio de neutralidade politica 6 vago e impre- populaq.50 Conrultada Aquando dar Eleiv5er 

ciso, podendo dar lugar a interpretaq6es mais ou menos estri- Popula@o Sem Direito a Vat0 Ilrnigrantes) 

tas  (Loschak, 1976). 0 s  migrantes encontram-se numa situa- 
C ~ O  que os priva de exercer os direitos politicos ou de parti- 
cipar nas tomadas de decisgo que lhes dizem respeito, donde Numa questgo do IFOP sobre o desejo de participaqgo 

resulta urna inseguran~a e uma precaridade caracteristicas da politica, a propbsito do direito de voto nas eleic6es autir- 
sua situa~go juridica. Tal situacio j i  foi descrita como sendo quicas em Fran~a, a maioria dos jovens portugueses mostra-se 
de "infra-direito" (Loschak, 1976). favordvel (53%). 
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0 interesse pela politica e s t i  ligado a uma boa integracso aqui\o esteve bastante mau. Para ser franca, tive medo! N ~ o  
escolar: "Verifica-se entgo que uma sensibiliza~go 2 vida pol(- tinha nenhuma vontade que me partissem a cam... 
tics contribui para o desenvolvimento de uma vida escolar Houve um morto, parece-me, ou dois. lsso na"0 adianta 

, mais positiva. 0 facto de se interessarem pelo que se passa B 
sua.volta, lendo 0 s  jornais, vendo as actualidades, permite ngo 
s6 a modifica@o da forma de encarar a escola, mas de situar - E cram manife~a~8es de jovens ou de trabalhadores? 

a critica a um nivel geral, no interior da instituica"~, ou ainda - Jovens, um pouco de tudo: hippies, trabalhadores,tudo. 
aceitar um certo ntjmero de situa~Bes encontrando as suas Havia alguns que atiravam garrafas para se divertir Porque 6 0  
derivadas noutros locais. gostam de policias. 

E certo que a relacgo entre o interesse politico e uma boa - E que pensas das manifestac6es dos trabalhadores pel0 
integraczo escolar pode ser tamb6m invertida. Neste caso, 6 aumento dos salaries, pela melhoria das habita@es, para de- 
a boa integraGa"0 que favorece o interesse pela politics. Mas fender os seus direitos? 
aPesar de tudo, a preocupac50 por descobrir qua1 dos dois - Para ter apartamentos, pelo aumento dos Salirios, estou 
factores deriva do outro 6 secundirio face B importincia da de acordo, mas para o resto ngo!" (Malewska-Pe~re e t  al., 
sua interac~50" (Malewska-Peyre et al., 1982, p. 158). 

Segundo o inquerito do CFRES (1982),83,3% dos jovens 
Antbnio - 16 anos - Portugu6s do grupo de referencia. ibbricos do grupo de referencia e 71,4 O/O dos jovens dos 

Tribunais de Menores nunca participaram em manifestac6es. - ,,coma 6 que tu t e  comportas no decurso de uma mani- 

Dos jovens do grupo de refergncia, 66,7 O/O gostariam de 
participar em manifestac2ies,bem como 75 '10 dos menores 
sob a al~ada dos tribunais. As raz6es economicas sgo as mais 
determinantes para participar numa manifestaczo. 0 s  proble- - Q U ~  que isso quer-dizer 'Insultar toda a gente'? 
mas dos migrantes e os estudos 60 razBes muito pouco invo- 
cadas para ta l  comportamento. - Havia pessoas que nos charnavam names e entgo res- 

pond iamos-I hes. 
Suficientemente ilustrativos, e privilegiando 0 vivido, sgo 

- Tinhas a impressgo que eles se 'estavam nas tintas' para 0 s  aspectos de 'duas entrevistas corn dois jovens portugueses, 
Maria e Ant6nio. 

- sim. Uma \;ez fomos ao Carrefour. Estivamos em fren- Maria - 17 anos - Portuguesa, uma das poucas menores 
entrevistadas em tribunais de Menores. t e  de uma loja e interrogivamos as pessoas sobre a lei  HABY. 

Apareceu um senhor de gravata que COmeCOU a insultar-nos 
Maria observa a banda desenhada 'manifestac20'. eu disse-[he que tinha um ar fino corn a sua gravata. Depois 
- "Eles desfilam por causa do seu salirio. E coma nos ele disse-nos que o que era precis0 era ir B escola. lsso na"o nos 

VO~OS. Na"o me interessa. agradou muito. Insultimo-lo. Chamsirnos-lhe ... N ~ o  OUSO dizer! 

- Tiveste ocasia"~ de participar numa manifestacso? - Mas diz. 

- Ng0, vej0-as. Mas evito-as. Vi uma em St. Michel mas - E~ disse-\he: 'Filho da p...!'. Ele respondeu-me: 'Farias 
fui-me embora. Atiraram garrafas 6 cabe~a e bombas de gis melhor em ir i escola, porco estrangeiro'. 
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- Foi a linica vez que me chamaram ... de referir que at6 Abril de 1974 s6 "existiam" as asSociaF6es 

- Que t e  chamaram estrangeiro? reconhecidas formalmente pela autoridade consular. A mu- 
danp politics entfio ocorrida vai provocar uma verdadeira 

- Sim, iSs0 nfi0 me agradou muito." (Malmska-peyre et explosfio na vida associativa (sobretudo na Europa e Canada'): 
al., 1982, p. 201 ). 600em 1976; 1158em 1979; 1664em 1981;2439em 1983. 

Segundb 0 mesmo inquerito, os jovens portugueses que AS associacGes portuguesas em Fran~a, em particular. 
decidem votar, escolhem de preferencia faze^-10 em Fran~a conhecem uma progressgo espectacular: 
(Malewska-Peyre e t  al., 1982, p. 21 I). 0 interesse pels poli- 
tics nestes jovens 6 tamb6m baixo. 

Participa~Zo associativa 

Para irICEmentar a participa~a"~ politics dos migrantes 
ngo e s t i  em questgo unicamente o direito de vote, mas uma 
redefinitfio do SeU hgar na sociedade, para 0 que poderia Fonte: Servi~o de PrograrnaGab e Apoio 
contribuir a intensific~fio da vida associativa autbnoma as Cornunidades ISPAC) 1'). 
(Briot, Verbunt, 1981, pp. 172-176). At6 Outubro de 1981, 
as associaFEeS de estrangeiros edavam submetidas a um regi- Durante 0 an0 de 1982, segundo o SPAC, criaram-se 198 
me particular. Um decreto-lei de 1939 subordinava a criacgo novas associaci&s. Assim, o numero de associac8es oficialmen- 
e a dissoluc30 a uma autorizacfio pr6via do Minist6rio do t e  recenseadas passa de 82 em 1973 para quase dez vezes mais 
Interior. Quanto i s  associa~6es francesas, dependentes da lei em 1982 (769). Estamos perante urn fen6meno original no 
de 1901, sfio constituidas e dissolvidas por simples decisio context0 das etnias imigradas em Franca, p0iS nenhuma co- 
dos seus pr6prios membros, autenticada unicamente por uma munidade conseguiu at6 ao momento uma rede associativa 
declara~fio da Prefeitura e uma publicacio no Jornal Oficial. tgo densa e em t i o  pouco tempo. Doravante, os estrangeiros terzo, como os Franceses, o direito 
de constituir associa~6es por simples declara~fio na Prefeitura Segundo um estudo efectuado na Moselle (Lilti-Huguet, 

1974) a quase totalidade dos jovens na"0 frequents nenhuma 
associaqgo (80 Ole); s6 9 '10 est3o inscritos numa associaF~0 

Esta lei assinala uma primeira etapa para 0 reconheci- francesa, percentagem que se explica pela chegada recente 
mento de Urn novo estatuto para os migrantes que 0s liber- das familias portuguesas e pelo desejo de ficar em familia. 
taria da alternativa ou assimilaq3olnaturalizaflo ou condi@es 

Segundo a sondagem do I FOP, a participa~fio jovens 

portugueses em associacSes francesas (26 6 mais im- 
Um Panorama pormenorizado do didlogo Estado p o r t ~ -  

gu6sIAssocia~8es &nos tra~ado por Rocha Trindade (1984). 
Foi em 1972 (decreto n.o 16/72 de 12 de Janeiro) que se 
iniciou 0 "contact0 intencional e sistemdtico" entre as autori- 
dades Portuguesas e as associa~6es de emigrantes no estran- 
geiro. Em 1974 0 s  servitos centrais de emigracfio em Lisboa (1) 0 SPAC &pen& da Secretaria de  sta ado da Ernigra~zo, estando 

recenseavam 316 associa~6es de emigrantes no estrangeiro. E integrado na Embaixada em FranGa. 
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Mas as informaqses mais abundantes sobre a vida associa- - correlaqa"o dos graus de complexidade corn 0 s  de 
tiva em Franqa e o lugar a i  ocupado pelos jovens encontra- tura g sociedade de acolhimento; 
mo-las num inquerito efectuado por Hilly e Poinard (1984). - a situa@o do aspect0 politico no polo de maior corn- Foram entrevistadas 20 associa~ties, distribuidas por quatro 
zonas: norte, regiZo parisiense, sudeste, sudoeste. A ana'lise 
formal das pra'ticas associativas permitiu elaborar uma escala QUADRO 7.1 

de Guttman, onde a relaqso de ordem posta em evidencia Actividades das associaq6es 
corresponde a uma rela~zo de inclusa"~. As associa~ties podem 

Tip" de F ~ ~ ~ ~ , , c , , ~ ~ ~  ~ ~ l i v i d a d e r  crracterirticas situar-se numa drie de classes definidas por actividades de do arrociaqws anlortra d= posi~%o naescala 

classe equivalente. Assim, asassociaqtjesda classe 1 tern f o r p -  
IV 4 Biblioteea (a1 samente as actividades da classe 2 que, elas proprias, possuem 
1 1 1  4 Cinema 

informag5er 
Ibl as da classe 3, que por sua vez praticam as da classe 4. Ou por 

+ (a1 outras palavras, se se ensina o Frances, se se representa teatro, 
II 4 Fertar oadidonair 

se se organizam encontros, se se festejam acontecimentos PO- Adas de Portuguer ICI 
Publica~5er liticos, ha entzo toda a possibilidade de se publicar um jornal + (a] + I ~ I  

de associaqa"~ ou um boletirn, se proponha o ensino do Por- I 3  Fertar politicas 

tugues, se organizem festas tradicionais e se prestem servi- Encontros 
Teatro 

Cos de informaqdes, se projectem filmes e enfim se tenha uma Aular de Franc63 
Alelier 
+ la) + lbl + (cl 

Encontram-se na parte inferior da escala actividades de ~ ~ ~ i ~ i d ~ d ~ ~  exrluidas da relaqo de odem 

tip0 biblioteca, cinema, informa@o. No 0utr0 p610, situam-se - Derporto - Festal franceras 
- Cantares e dan~ar - Erpeetbulor 

o ateiier, o .ensino do Frances, o teatro, os encontros, as festas - J O ~ O S  (cartar, dornidr, flippers ...I - aaile 

- Jornair - Excurr6er politicas. As publicaq6es, o ensino do PortuguGs, a festa tra- 
dicional constituem a classe intermedia (quadro 7.1). 

Fonre: Hilly. Poinard 119841. 
As relaqses transitivas de implicaqiies podem interpretar- 

-se como caract~rizando uma complexidade crescente de acti- QUADRO 7 2 
vidades, isto e, um grau de dificuldade pra'tico posto pelas ~ ~ ~ ~ ~ i a ~ i ~ ~  e suas actividades - E s d o ~ m a  

4 g 6 8 19 18 20 1 0  1 2 11 5 3  15 13 16 12 14 17 

Para al6m da existencia de graus de complexidade em Biblioteea 
relaca"o aos recunos concretes de que disptie o rnovirnento 
associativo, a ana'lise p8e em evidencia: 

- relaqties de implicaqa"~ que excluem a bipolaridade (pr& 
ticas voltadas para FranFa e pra'ticas voltadas para Portugal), 
pois o ensino do Frances situa-se na classe das actividades 
mais complexas, enquanto que o ensino do Portugu6s se situa 

befit?entede repmdutibilidade = 0.9 no meio da escala; 
~ o n i e :  Hilly. Poinard 119841. 



As actividades que ntio se situarn na relaqtio de ordern stio 
as que apresentarn padr6es de respostas atr'picas: baile, fute- 
bol, cantares e dan~as, jogos, jornais, festas religiosas, parti- 
cipaqso em festas francesas, organizaqtio de especticulos, 
viagens colectivas. Estas actividades podern ser praticadas 
quer pelas pequenas associaq6es quer pelas que dispcern de 
urn conjunto de priticas rnais irnportantes. 

A vida associativa desernpenha urna dupla funqgo. Se por 
urn lado tern urna funqso de conservaqtio, por outro lado de- 
sernpenha igualrnente urn papel de interacqtio corn a socieda- 
de de acolhirnento. "A 16gica destas priticas 6 de se articu- 
larern de rnodo perrnanente na bilateralidade das referhias: 
nurn p610, as actividades que se fazern essencialrnente para si 
e entre si (o baile, as excurs6es, etc.), exprirnindo a identidade 
portuguesa, e no outro p610, as actividades que se partilharn 
corn os outros, esforqando-se por seleccionar cornportarnentos 
que dgo urna irnagern positiva evalorizadada cornunidade (par- 
ticipaqa"~ nas festas francesas, folclore, etc.)" (Ibid., p. 427). 

Passernos de seguida rnuito sucintarnente em revista as 
diferentes actividades que perrnitirarn construir a escala. 

A rnaioria das associaq6es da arnostra (14 em 20) possui 
urna biblioteca, sobretudo em lingua portuguesa. 0 material 
foi constituido na sua grande rnaioria a partir de ofertas da 
Fundaqso Calouste Gulbenkian, de ajudas da Secretaria de 
Estado da Ernigraqtio e dos consulados. 0 s  fundos variarn en- , 
tre 200 e 500 obyas, sobretudo relacionadas corn a literatura 
portuguesa, secundariarnente corn a histbria, a geografia e 
obras destinadas a crianqas. 

Onze associaq6es organizarn regularrnente sess6es de cine- 
ma. 0 s  filrnes apresentados dirigern-se segundo os organizado- 
res a todo o pliblico, jovens e rnenos jovens. Trata-se na sua 
rnaioria de filrnes de tipo romanesco, sobre a ernigraqgo ou 
sobre a situaqso dos trabalhadores irnigrados em Franqa, sobre 
a sociedade portuguesa. Em geral os filrnes stio ernprestados 
pela Ernbaixada ou alugados. 

Na arnostra, dez associaq6es fornecern aos seus aderentes i 
urn serviqo de informa~6es juridicas. 

As festas das associaqBes organizarn-se ao longo do ano 
corn urna interrupca"~ em Julho e Agosto: festas tradicionais, 
festas religiosas, festas politicas, festas francesas, bailes, corne- 
rnoraq6es. 0 s  autores categorizarn dois tipos de festas: as que 
stio destinadas ao grupo, centradas na cornunidade (in-group) 
e as que se voltarn para o exterior (out-group), mais abertas, 
sendo convidadas outras associaq6es representantes do rnuni- 
cipio e a populaqgo francesa. 

Das vinte associaq6es, oito disp6em de aulas em Portu- 
gugs, destinadas sobretudo As crianqas da escola prirniria e 
secunda'ria. Algurnas associaq6es constituirarn-se at6 a partir 
deste objectivo. Pertencern geralrnente aos tipos I e I I. 

0 teatro e o atelier, que se situarn no p61o de rnaior corn- 
plexidadedaescala, ~Zoactividades pouco praticadas. 0 teatro 
perrnite fazer conhecer a cultura portuguesa e os problernas 
de irnigraqfio. Perrnite atrair os jovens que encontram nele urn 
rneio de expressgo e de afirrnaqtio na associaqtio. 

Qual o tip0 de associaq6es rnais frequentadas pelasegunda 
geraqgo? Urna anilise factorial das correspondSncias rnostra. 
precisarnente que os jovens se situarn na proxirnidade das 
actividades cornplexas, praticadas pelas associaq6es de rnaior 
dirnenszo. 

Terrninarernos as referencias a este inqukrito corn urna 
questso que se p6e frequenternente. Porque 6 que a cornuni- 
dade portuguesa em Franqa "6 invisivel" e p6e "menos pro- 
blernas". i?~ sociedade de acolhirnento que os grupos rnagrebi- 
nos? Segundo os autores ta l  ntio 6 devido a pretensas distsn- 
cias culturais ou fenotipicas. "Mas a vida associativa tira as 
priticas sociais da rua e do olhar dos outros. Se n2o h i  prati- 
carnente cafks, restaurantes, nern rnesrno corn6rcios. 'portu- 
gueses' em Franqa (A excepqtio das feiras, em franco aurnento), 
6 que a associaqtio 6 o lugar onde se pode beber, comer e re- 
lacionar-se corn cornpatriotas" (Ibid ., p. 454). 



0 s  problernas de adaptaqtio dos jovens rnigrantes podern 
ser agrupados em tr6s categorias: 

- patologia de irnportaqtio 
- patologia de aquisiqzo 
- patologia de adaptaqtio. 

Referir-nos-ernos rapidarnente As duas prirneiras patolo- 
gias, para nos deterrnos rnais em porrnenor na patologia da 
adaptaqzo. 

No estudo de Espinasse (1974), efectuado em Clerrnont- 
-Ferrand junto de 508 crianqas portuguesas, os rnotivos de 
hospitalizaqtio rnais frequenternente encontrados forarn: as 
diarreias e as desidrataq6es agudas; as infecq6es ORL e pul- 
rnonares; os acidentes neurol6gicos, ocupando o prirneiro 
lugar as convuls6es por hiperterrnia. 

Tr6s patologias devern ser salientadas: 

- as doenqas parasitsrias: doze vezes rnais frequentes nas 
crianqas portuguesas (predorninio das ascariadiases) se corn- 
paradas corn as francesas; 

- as doen~as carenciais: hipotrofia, anemia hipocr6rnica 
e sobretudo raquitisrno; 

- finalrnente, as prirno-infecq6es tuberculosas eram tr6s 



vezes mais frequentes nas crianqas portuguesas, cornparadas (1983) defende que a morbilidade psiquietrica dos migrantes 
corn a popula~zo francesa. ngo 6 superior .?I dos autoctones. 

bh't-ta consults destinada a crian~as portuguesas, Balfou- Na literatura szo avanqadas duas hipoteses Para ex~licar 
rier (1973) p8e em evidgncia dois outros problemas: a fragilidade dos transplantados: ou a transplantaCZ0 e a ins- 

- 0 nljmero importante de criancas deformadas ou defi. talaGzo num pais corn civiliza~50 diferente S ~ O  0 testemunho 

cientes, em que muitas vezes a deficigncia 6 a causa da de um desejo de evaGo que pode ser patologico, ou a trans- 
planta~go, so por si, e patog8nica (Sivadon, Koechlin, Guibert, 

- a inadaptaczo escolar: o motivo frequente de consulta 
de crian~as em idade escolar (uma em cads cinco). NO fim do s~culo passado, a mobilidade geogrifica foi 

encarada coma um sintoma revelador de certos estados deli- 
0 s  problemas de adapta~50 das crianqas migrantes portu. rantes sistemhticos (Foville, 1875). Este autor coloca 0 acen- 

guesas situam-se essencialmente no plan0 escolar a que j i  to no carecter paran6ico dos "alienados migradores". 
nos referimos. 0 s  seus problemas psicopato/&;cos nzo pare. posteriormentea mobilidade geogrdfica j i  6 corn efei- 
cem ser espec~ficos. A questgo da identidade, sendo tipica da to considerada como sintoma, mas como "comemorativo" 
adolescencia, assume uma certa acuidade nos jovensdeorigem (Champion, 1958), onde se inserem as teorias constituciona- 
estrangeira. 0 choque traumitico de adaptaqzo a uma nova listas. Neste context0 analisou-se a personalidade ~rh-migran- 
sociedade pode produzir na crian~a reac~aes comportamen. te. Odegaard (1932) emite a hipotese qUe a forte represen- ta i s  podem chegar a delinqusncia, situaqzo a prop6sito da 

taCgo sindromas esquizofr6nicos entre 0 s  doentes mentais 
qua1 se pode falar de "sociopatia" (Barreiros e Santos, 1977). de origem norueguesa hospitalizados no Minnesota esta em A delinqu6ncia Parece, contudo, afectar muit0 a segunda 
geraflo portuguesa. 

relacgo corn uma predominAncia relativa ~ O S  efectivos de Per- 
sonalidades esquizbides no seio da migraC80 norueguesa nos 

Ret~memos urn a um estes trgs pontos. Estados Unidos. Muitos outros estudos americanos sublinham 
a preponderfincia de sindromas esquizofr6nicos (Champion, 

Problemas psicopatologicos 1958). Todavia Murphy (1 955). baseando-se nos trabalhos da 

A psicopatologia do migrante coloca 0 problems do escola de Chicag0,corrige em parte estas atitudes dizendo que 

h~mem que sofre em situa@o de transplanta~go. as caracteristicas sociol6gicas que caracterizam a ~ o ~ u l a ~ g o  
de transplantados sgo aquelas onde o risco de esquizofrenia 

A desconfian~a para corn o estrangeiro e para corn a leu- 6 maior. 
curs coexistiram sempre. Assim o "Immigration de Foi precisamente o facto de se tomar em considera~go 0 s  
1882 denota bem 0 temor de ver os imigrantes doentes men- 
tais invadirem os Estados Unidos. indices ponderados ( ' )  no exame das rela~aes entre doen~a 

mental e migraqgo que fez corn que, de um long0 ~eriodoer? 
Todavia hoje em dia o balanqo das rela~8es entre doenqa que se tentou demonstrar que os migrantes tinham uma Per- 

mental e migraC50 6 contraditorio. Por exemplo, Ciapier- 
-"alladon examinando as pu blica~8es psiquidtricas recentes (1) Uma das ponderaqaes mais claras em todo o m ~ n d o  6 0 fact0 do 

sector de hosp:ralizaqSo psiqui6rrica publica ser mu;tas vezes 0 jnico 
reCLrSO para 0 migranre, enquanto que o aur6crone com meinores ~ossi-  
oilidades financeiras e corn melhor inserqso social rem mais me;os Para 
ulrrapassar essa eventua~idade. 
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centagem de doencas mentais proporcionalmente mais eleva- culturais. Seguidamente, na idade pr6-escolar surgem ~roble-  
da, se corneeasse a constatar que os migrantes eram quase tgo mas de adaptaczo relacionados com o ambiente de SegUranCa 
"szos" COmO 0s IlacionaiS. A utilizaq20 de indices ponderados ou de inseguran~a vivid0 no meio familiar. 0 s  problemas 
a~et'Iuou OU at6 elirninou as diferencas de taxa de morbilidade escolares szo mais psicopedag6gicos que psiqui6tricos e, final- 
entre amOStraS autoctones e migrantes (Champion, 1958; rnente, a adolescencia, em que as dificuldades Go tambem 
Bastide, 1977). Semelhantes 6s dos jovens de classes desfavorecidas. 

Todavia, a relac20 entre migraqtio e doenqa mental est4 0 s  filhos de migrantes vivem sobretudo 0 conflit0 entre 
ainda hoje longe da sua compreens20 e resolu~~o (Frigessi, a cultura familiar e a cultura do meio escolar. Por isso assu- 
1983). 0 debate assume uma certa importincia no abordar da mem paphis inadequados para a sua idade. 
questgo das causas das doenqas rnentais. A transplantaGgo 
constitui um verdadeiro laboratorio experimental onde se 

Tamb6m Beauchesne e Esposito (1981) concluern Clue 0s 
sintomas correspondem a organizaqdes patol6gicas equivalen- 

podem cernir 0 s  elos entre a personalidade e a cultura no 
process0 adaptativo. tes nas criancas migrantes e nas autoctones. 0 s  sintomas na 

origem de uma consults medico-psicologica variados: Per- 
0 s  problemas psicopatol6gicos das criancas portuguesas turbacbes alimentares, esfincteriais, do sono; dificuldades 

g o  identicos aos das outras crian~as rnigrantes: complexo de motoras; pefluba~8es sexuais; atrasos intelectuais; mas so- 
inferioridade e desconfianqa que se reflecte numa inibi,-J0 bretudo pertuha~des do comportamento e da aprendizagem. 
deSConcertantee numa agressividade excessiva (Grange, 1977). N ~ O  foi observada nenhuma diferenca significativa entre mi- 

A inibi~go bastante frequente dos afectos, sobretudo nos grantes e autoctones mediante a utilizactio da classifica@o 
raPazes, p8de ser constatada por Delagneau (1 978), citado par adrnitida pels OMS, a nzo ser um maior rNher0 de cases con- 
"a~~oncelos ( 19841, passando testes projectivos (Rorschach) I 

siderados coma inclassificiveis (I ,7 cas0s nti0 classificados 
a uma Po~ula~t i0  dde criancas migrantes portuguesas ern idade para 0 s  autoctones, 1 1,2 para 0 s  migrantes). "Isto testernunha 
exolar. A adaptabilidade destas crian~as mostra-se muitas incerteza e um ceno mal-estar que podem sentir 0 s  terapeutas 
vezes conflitual. 0 mecanismo de defesa mais utilizado peran- perante crian~as que provem de outras cu~turas; 0 s  instrumen- 
te esta problemhtica da adaptaqab 6, em geral, 0 hiperconfor. tos conceituais habituais j4 n20 parecem Suficientes Para uma 
mkmo do Pensamento e dos julgarnentos. Este autor verifi- avaliaqtio correcta" (Ibid., p. 35). 
cou tamb6m e, sobretudo, nas meninas, que se o contact0 6, Beauchesne e Esposito chegam igualmente g concluG0 de 
a m i o r  parte das vezes, positivo para corn e corn ngo haver uma morbilidade psicopatologica mais forte nos 
mundo exterior, 0 sentido da realidade e 0 contact0 corn filhos de migrantes que nos autoctones, cam se ComParem 
gNP0 social sofrem por vezes distorcdes. crianqas educadas em condi~des equivalentes. 

0 s  filhos de emigrantes, segundo Almeida (1972), ngo Nas familias mediterrsnicas, segundo a experiencia clini- 
aPresentam problemas clinicos especificos. As suss dificul- ca desses autores, 0 s  rapazes recorrem mais A consults que as 
dades Go qualitativamente parecidas as que se encontram raparigas. Tal nzo se explica por uma maior vulnerabilidade 
em crian~as de classes desfavorecidas. Mas as repercussdes daqueles, mas pel0 maior investimento familiar sobre 0 s  raPa- 
indirectas da transplanta$io sobre o equil~brio mental das zes, encarregados de realizar 0 s  sonhos e 0 s  ~rojectos. 
crian~as, sgo numerosas e agem nos diferentes mementos do ~ 6 ,  no entanto, uma problernhtica que atravessa toda a 
desenvolvimento infantil. Assirn, veem-se perturbaq6es na migraqgo: a perca que remete para a "problernhtica depressi- 
rela@o mzelrec6m-nascido, desencadeadas pelas diferenCas 
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- que nao e depress50 no sentido psiquiStrico -, para 0 migrante quando e declarado doente P B ~ ,  directs ou 
a "problemitica de luto". indirectamente, atraves dos seus sintomas, a questgo da sua 

identidade (TrouvB, Liauzu, Calvet, Scotto, 1983). POde pa- 
Crise de identidade. recer uma concessgo facil de conformism0 Corn a modat se- 

gundo 0 s  autores, fazer apelo ao conceit0 de identidade a 
A migra~z~ acornpanha-se de mudancas vividas que szo prop6sito da psicopatologia do migrante. A identidade 6 

de tres grandes t i ~os :  mudanca de espaco geogrifico, mudan. efectivamente uma das noc6es mais discutidas e mais em 
Fa de espaCo corporal e rnudanca de espaco semi6tico da psicologia moderns, de modo que "a SUa utiliza~go exten- 
(Beauchesnet Esposito, 1981). 0 espaco geogrifico relacio- 
na-se corn 0s aSpeCtOS materiais e fisicos do meio, a que se 

Siva e por vezes abusiva tira at6 a Certas Pessoas uma grande 
parte do seu valor tecjrico" (Levi-StrausS, 1979). Todaviat a 

junta um aspect0 P S ~ C O ~ O ~ ~ C O  na medida em que 6 suporte noego de identicjade permite integrar diferentes d-2mentos:a 
de Projec~So ou de introjec@o para objectos internos bans dimensgo socio16gica, psicologica e cultural das dificuldades 
O" maus. Aelaboracgo da mudanca de espaco geogrAfico pela do migrante; as modalidades de mudanca da auto-imagem e 
crian~a depende de virios factores: "do momento em que das relaqBes corn outr6m. 
i n t e~bm esta mudanca, do modo como percepciona 0 espa. 
Go atrav&s do imagintlrio dos seus pais e do lugar onde a sua A identicjade psico-social resulta das relac6es entre 0 indi- 

famiha 0 inscrew fantasmaticamente, qualquer que seja ,,iduo, grupo e a sociedade. 0 desenvolvimento ~s ico lb ico 

lugar real de nascimento". (Ibid., p. 62). visa a aquisi$o da identidade e processa-se POr crises (Malpi- 
que, 1984). A procura dessa identidade esttl no smago da 

O CorPo 6 0 onde 6 vivida e experimentada a separa- crise da adoles&ncia. 
~ g o e a  vincula~a"0.0 reencontro da crianqa corn outros 
corporais 6 susceptivel de lhe causar uma estranheza e Se a questgo da identidade 6 tipica da adolescencia, ~010- 

agressividade. A elaboraczo do sofrimento causado pela mu- ca.se no entanto corn uma certa acuidade aos jovens de origem 

danca de esPaF0 corporal e das mais dificeis, pois tal reenvia estrangeira. "Na sua infsncia, o individuo encontra-se em face 

as primeiras experiencias corporais. de uma hierarquia de paphis compreensiveis, desde 0s irmgos 
e irm5s mais novas ate aos avbs e aos que fazem pame do cir- 

A fala e a marcha SZO actividades que permitem 2 crianCa culo familiar alargado. Atraves de toda a infancia, estasitua- 
a ada~tacg0 a0 mei0 familiar e social. "A lingua sendo par. proporciona-lhe urn conjunto de expectativas 'Wanto a" 
tadon de um sistema de valores, o bilinguismo pode tornar-se que se tornari ao crescer. E Por isso que uma mudanFa de 
para a crian~a um camp0 de batalha onde se desenrolam fan- ordem cultural ,.+ histdrica pode rwelar-Se t20 traumatizante 
ta~mati~i3mente 0 s  conflitos evocados a prop6sito do espaco para a formaego da identidade: pode abalar na crian~a aeon- 
geogrifico e corporal" (Beauchesne, Esposito, 1981, p. 65). Sistencia interior da sua hierarquia de expectativas" (Erikson, 

As mudan~as de pontos de referencia intervem a um nivel 1976). Se muitos jovens da segunda geraego ngo viverem eles 

fundamental da organiZa@0 da personalidade: a identidade pr6prios 0 traumatismo da transplanta~a"~, mas tgo somente 
que reenvia 2 continuidade e a permanencia de s i  apesar da atraves dos seus pais, nem por isso estgo ilibados da acentua- 
mudanca (Ne to, 1985). ego da crise de identidade. 

A migra~go e Uma Situavso de mudancas mljltiplas que Maainho (1984) constata que na amostra de Francat as 
vai obrigar 0 sujeito a "atravessar v~rias crises de identidade decis&s de pertenca nacional e cultural foram expressas de 
corn arranjos S U C ~ S S ~ V O S  da personalidade" (Almeida, 1972). maneira mais marcada que na amostra da Guarda. Nos jovens 
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Corno para o conjunto da populac%o, os jovens originirios 
da Peninsula lb6rica sob a alcada dos Tribunais de Menores 
tern urna irnagem de si  pr6prios rnais negativa que os grupos 
de referencia. Tem tarnbern urna frequencia rnaior de urna 
irnagern contraditbria. 

No seio do grupo dos jovens dos Tribunais de Menores, os 
rnigrantes desvalorizarn-se rnais que os Franceses. No seio do 
grupo de referencia, sZo de novo os rnigrantes aqueles cuja 
irnagern 15 rnais negativa. 

Aparece pois urna oposic%o entre a popula@o dos Tribu- 
nais de Menores, que tern rnais frequenternente urna represen- 
ta@o de si  negativa, e a popula~Zo dos grupos de refergncia, 
cuja auto-irnagern 6, na rnaior parte das vezes, positiva. "Esta 
desvalorizacZo pode estar, em parte, ligada ao estatuto juri- 
d i c ~  do rnigrante que lirnita os seus direitos civicos; ele n%o 
6 considerado corno urn cidadso franc&, o que tern conse- 
quencias a nivel de insertgo social. sobretudo a impossi- 
lidade de realizar certos estudos (reservados aos Franceses), 
de trabalhar em certas profissties (fun@o p~iblica), de votar 
e o facto de ter, sern descanso, problernas adrninistrativos 
no que diz respeito As possibilidades de estadia, trabalho, 
nacionalidade, que levam os rnigrantes a reconhecer que n%o 
tern as rnesrnas hip6teses que os Franceses de afirrna~so 
pessoal. lsso fi-10s sentir inferiores aos jovens franceses. Esta 
discriminaq2io explica qu'e a a a  identidade colectiva seja, 
por vezes, desvalorizada. A esta discrirninavZo institutional 
alia-se o racisrno. Observa-se urna relaq%o entre racisrno e a 
desvaloriza~a"~ da auto-irnagern. Entre aqueles que ressenti- 
ram o racisrno, 56 '10 tern urna irnagem negativa (p<0,02)" 
(Malewska-Peyre et al., 1982, p. 457). 

No mesrno inquerito verifica-se que quanto rnais o nivel 
escolar 6 baixo e a escolaridade perturbada, rnais negativa 6 
a auto-irnagem. 

Encontra-se igualrnente urna relwa"o entre a integra~a"~ 
no meio escolar e a auto-irnagern: sZo 0s rnigrantes que estZo 
menos bern integrados na escola que tern urna auto-irnagern 
rnenos positiva, ernbora a rela~%o seja fraca (p<0,10). 



J6 se torna bem mais dificil distinguir o que se entende 
por comportamento desviante ou inadaptaqzo social (Cirba, 
1982). A noctio muito vasta de inadaptaqtio social, utilizada 
na pr6tica pelos trabalhadores sociais, abrange tamb6m uma 
parte das situa~Bes em que a acqtio ppljblica 6 empregue na 
base dos artigos 375 e seguintes da lei de 4 de Junho de 1970, 
sobre a protec~zo dos jovens em risco ou eventualmente, da 
lei de 18 de Outubro de 1966, organizando a tutela dos apolos 
socials (la tutelle aux prestations sociales). 

Muitas vezes o comportamento desviante e a delinquencia, 
perturbaqBes do cornportamento que ocupam urn lugar de 
destaque na psicoterapia da adolesdncia, nSo sSo mais do 
que sintomas relacionados corn a "inadaptaqzo de uma perso- 
naiidade conflituosa em evolu~a"o" (Cordeiro, 1979, p. 65). 
Esta inadaptaczo 6 relativa, tendo de ser enquadrada num 
context0 socio-cultural determinado e numa dada Bpoca. E 
tamb6m imprescindivel ao examinar-se a inadaptaqzo juvenil 
ter em conta o period0 etsjrio em que se situa. E sabido como 
a adolesc6pcia 6 uma fase importante da procura da identida- 
de, o que leva certos jovens a tocar os limites do que nzo e 
aceite pelo mundo adulto. Mas os jovens t6m tamb6m o con- 
dzo de serem ferment~ de mudanqa societal. certos compor- 
tamentos foram lancados e difundidos pelos jovens, evoluin- 
do de uma percepctio escandalosa por parte dos adultos para 
a sua adop~tio. No caso particular dos jovens de origem es- 
trangeira, tern de se tomar em conta a hist6ria migrat6ria da 
familia e o momento do jovem na luta pela afirmaczo da sua 
identidade psico-social. 

Entre as formas de cornportamentos desviantes encon- 
tram-se a toxicomania, as tentativas de suicidio, as fugas. 

Se os migrantes da primeira geraq5o usam por vezes o 
haxixe e mais frequentemente o ilcool, as drogas ditas duras 
$0 o apan6gio da segunda geraqtio (Moussaoui, Ferrey, 1985). 
Trata-se na maior parte dos casos de sujeitos bem adaptados 
3 sociedade francesa e que concluiram os estudos primirios 
e secund6rios. 

Estudos sociol6gicos levados a cab0 em diversos paises 
mostram que as populacaes e as categorias socio-profissionais 



n.50 aPresentam urna taxa homogenea de suicidio e de tents. 0 estudo cientifico da delinquincia, durante a adolescen- 
tivas de suicidio. As sociedades rurais, onde a religi.50 im. cia, j6 fo[ encetado ha bastantes anos nos Estados Unidos. A 
Pregna 0 mei0, mostram uma taxa de suicidio bastante mais segunda geraq.50 pode encontrar-se Perante Uma posiC.30 an6- 
baixa que as sociedades urbanas e industrializadas. Visto que nima (Durkheim), em que normas contradit6rias dificultam 
uma grande Parte da actual migraC.30 portuguesa para Fran~a a orient@o da conduta. A delinquincia pode surgir 

im~l ica a Passagem do camp0 para a cidade, de zonas pouco coma urn mod0 de mobilidade social: atraves de meios ilegi- 
desenvolvidas para zonas mais desenvolvidas, ta l  comports times procura-se obter riqueza. Todavia n.50 se pode esquecer 
duplamente urn maior risco de suicidios e de tentativas de que 0 s  objectives destes delinquentes filhos de migrantes szo 
suicidio. Corn o transcorrer do tempo de implantaGZo e de 0 s  mesmos dos americanos que violam a l e i  (Bell, 1953). 
aculturaCz0 progressiva, confirma-se a tendencia da taxa de @utra hipotese sobre a taxa elevada de delinquencia nos 
suicidio se aproximar das caracteristicas da popu lac.30 autbc- 
tone. "Este fen6meno amplia-se corn as condutas da segunda migrantes foi avan~ada a prop6sito da migraC.50 selectiva dos 

gera~a"o nascida no pais de emigraC.30, cuja frequincia 6 consi- Porto-Riquenhos nos Estados Unidos. Se 0s "conforrnistas" e 

deravel ..." (Moussaoui, Ferrey, 1985, p. 39). os "ritualistas" tendencia a n.50 emigrarem, jB 0 s  "inova- 
dares", na medida em que n.50 sa"o capazes de atingir 0 s  seus 

Nem SemPre as tentativas de suicidio se acornpanham de objectives de mod0 legitimo no seu pais, Partem Para 0s 
um estado depressivo. Certas tentativas de suicidio seriam Estados Unidos, onde o anonimato permite mais facilmente 0 
antes um ultimo apelo de ajuda ou de protest0 em rela~go 2 recurso a meios ilegitimos. Trata-se de uma via que de 
sociedade. "A entrevista no seguimento de uma tentativa de mod0 indirect0 diz respeito aos filhos de migrantes. 
suicidio p6e em evidencia frequentemente um conflit0 pes. 
seal, familiar OU sentimental, representando muitas vezes a Mas 0 s  dados disponiveis sobre a taxa de delinquencia, 
luta entre normas tradicionais de uma cultura e as novas quer mais elevados quer mais fracos que no conjunto da Po- 
possibilidades oferecidas pela sociedade de acolhimento, pula~Zo, s.50 contraditorios tanto nos Estados Unidos corn0 
difundidas pelos contactos escolares, a televis~o e 0 cinemau em Franqa (Beauchesne, Esposito 1981 1. 
(Moussaoui, Ferrey, 1985, p. 39). 

0 conhecimento estatistico da inadapta~a"~ e da delin- 
A fuga 6 Uma manifeSta@o frequente da inadapta~go quincia dos jovens estrangeiros em Fran~a 6 muito precsrio 

juvenil, podendo estar ou n.30 associada a condutas delin- (Cirba, 1982). Tra~aremos muito rapidamente 0 balan~o das 
quentes, como roubos, delitos sexuais, prostitui@o, viola~&s 
de domicilio, actos de viol6ncia ... (Cordeiro, 1979). Um certo fontes disponiveis. 

ndmero de traqos clinicos e psicopatol6gicos s.50 geralmente 
atribuldos a 0  jovem fugitivo (instabilidade afectiva exagera- a) Dados relativos a protec~a"~ infantil. 
da, impulse Para a autonornia e a liberdade ...). Se a fuga pode OS dados disponiveis respeitantes a processes judiciirios 
ser percepcionada negativamente pela sociedade, ela pode ser 
vivida como fonte de criatividade para o sujeito. 0 seu vivid0 sgo contabilizados em estatisticas estabelecidas anualmente 

aventuroso acornpanha-se de uma paleta de sensa~aes que pelos arquivos dos tribunais. Rubricas respeitantes 6 naciona- 

permitem ao adolescente viver realmente o que a classe favo- lidade dos menores ou de seus pais bem corn0 2 sua origem 

recida oferece aosseus filhos: viagens, lazeres, liberdade, auto- 6tnica, estgo ausentes das mesmas. Na"o h6 portanto dados 

nomia. No capitulo seguinte relataremos o caso da fuga de I 
numkricos que nos informem sobre'as medidas de assistencia 

uma jovem portuguesa. educativa consignadas aos jovens de origem estrangeira e ngo 
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se pode estabelecer se os motivos que justificam a inte~enczo 
szo diferentes para os Franceses e para os estrangeiios. 

6) Dados relativos i delinqu6ncia juvenil. 

0 s  poucos dados de que se dispBe apontam como critBrio 
de diferenciaqgo, a nacionalidade do menor ou dos seus pais. 
Uma fraq3o nZo negligenciAvel dos filhos de migrantes, mas 
de nacionalidade francesa, embora pertencendo ao mesmo 
grupo sociocultural, esti portanto ausente destas estatisticas. 
As fontes que permitem a abordagem estatistica sZo quatro. 
A saber: 

- da Policia (Ministkrio do Interior) 

As estatisticas da policia que registam anualmente o 
nlimero de infracq6es e pessoas implicadas, nzo nos fornecem 
indicaq6es utiliziveis, j i  que n3o fazem distinqzo, quanto aos 
autores presumiveis das infracq6es, entre Franceses ou estran- 
geiros. 

- Judiciais (vindas dos Arquivos dos tribunais) 

Estas informam-nos sobre os julgamentos definitivos pro- 
nunciados'sob a Bgide da lei  de 2/FEV/45. Em 1979 foram 
pronunciada;63 933 sentenqas. Tamb6m ai, nada consta sobre 
a nacionalidade dos jovens implicados. 

- estabelecidas pelo I.N.S.E.E. 
0 I.N.S.E.E. elabora anualmente um recenseamento a 

partir das fichas do registo criminal. Delas consta a menqso 
da nacionalidade do individuo. Todavia h i  que ter em conta 
que estas fichas representam o nljmero de sentenqas pronun- 
ciadas e n30 o nljmero de menores condenados, porque cada 
sentenqa dri apenas acesso i expediq30 de uma ficha por parte 
do sewiqos de registo criminal. 

- da EducaqZo Vigiada 

Tamb6m estes recenseamentos sZo incompletos do ponto 
de vista que nos interessa. As relacaes estatisticas dos menores 
que ficam a cargo destes estabelecimentos nZo mencionam a 
sua nacionalidade. 

Somos assim obrigados a constatar que a abordagem esta- 
tistica B extremamente preciria. Somente as investigaq6es e 
inquBritos levados a cab0 pelo "Centre de Forination et de 
Recherche de IiEducation Su~eillBe", podem contribuir para 
o conheci~nento da delinquencia nos jovens de origem estran- 
geira, sem contudo permitirem uma avaliaqgo global. 

Trata-se de dois inqukritos, ambos efectuados por A. 
Lahalle, urn a partir do estudo das decisaes do Tribunal e o 
outro a partir dos dossiers "delinquentes" de cinco gabinetes 
de Juizos de Menores. 

A popula~jio portuguesa destes dois inqubritos 6 muito 
reduzida. A aus6ncia de um grupo de raparigas ibBricas, nos 
Tribunais de Menores, na amostra do CFRES (1982), reflecte 
essa realidade: a fraca taxa de raparigas de origem portuguesa 
colocadas nos estabelecimentos de "Educa~Zo Vigiada" ou 
na assist6ncia educativa. 

0 primeiro inqubrito foi efectuado em 1974-75, tendo 
ern conta as decis6es dos tribunais de Bobigny, Crbteil e 
\.'?rsailles. 0 s  1197 dossiers obtidos repartiam-se da seguinte 
maneira: Franceses (64,5 O h ) ,  Magrebinos (22 'lo), Portugue- 
ses (5%), outros estrangeiros (8,5%). 

Neste inquBrito Lahalle partiu da hipotese de que a crimi- 
nalidade dos menores, filhos de migrantes - e de cada grupo 
6tnico estudado separadamente - teria uma tipologia espe- 
cifica, em relaciio io crirninalidade do conjunto da popu l~Zo  
francesa do mesmo grupo de idade. Para verificar essa hipbte- 
se, isolaram-se os Magrebinos e os Portugueses que represen- 
tam os dois grupos mais importantes na amostra estudada. 

Verificou-se que os menores filhos de estrangeiros repre 
sentam 35,5 O/O do total da amostra. Esta percentagem 6 mui- 
to  superior 2 dos estrangeiros (maiores e menores) sobre o 
total das pessoas julgadas, segundo as estatigicas da policia 
judiciiria para o ano de 1974: 89 375 em 717 116, ou seja, 
12,46%. 

Estes nljmeros jri fazem aparecer uma "sobre-criminali- 
dade" dos estrangeiros: 12,46'/0 do total das pessoas julgadas, 



enquanto que os estrangeiros s6 representavarn 7,7 OIO da 
populaqZo total. Mas na arnostra de Lahalle verifica-se urna 
segunda "sobre-crirninalidade" dos rnenores, pois ela 6 de 
35,5 '10 para estes em vez de 12,46 '10 para o conjunto da 
populaqZo estrangeira. 

Se se encontra entzo urna "sobre-crirninalidade" dos jo- 
vens de origern estrangeira, note-se no entanto que os dados 
de Lahalle e os do INSEE nZo sgo coincidentes (as estatisticas 
do INSEE para 1974 indicarn 12,7% de rnenores estrangeiros 
e 87,3'/0 de Franceses, estas liltirnas estatisticas sendo quase 
identicas i s  da policia judicia'ria). Trata-se muito provavel- 
rnente de urn fenbrneno registado localrnente, pois a amostra 
foi colhida na regigo parisiense, onde ha' urna forte concen- 
tra@o de rnigrantes. Mas 6 tamb6rn provivel que as diferenqas 
not6rias entre as percentagens avanqadas por Lahalle e pelo 
INSEE sejam devidas ao facto de aquela autora ter retido a 
origern 6tnica dos rnenores (a nacionalidade do pail e nZo a 
nacionalidade legal (nascidos em Franqa ou no pais de seus 
pais). 

A criminalidade segundo as origens 6tnicas 6 diferente: na 
amostra referida de rnenores delinquentes havia urna percen- 
tagem de 61,9 '10 de Norte-Africanos, contra 14,l '10 de Por- 
tugueses, enquanto que nas estatisticas de conjunto aqueles 
n30 sZo quatro vezes superiores aos Portugueses. 

Parece existir uma tipologia especifica da crirninalidade 
dos menores filhos de rnigrantes em relaqa"o A criminalidade 
da populaqZo francesa. Urna sobrecrirninalidade violenta pa- 
rece caracterizar a delinquencia dos rnenores estrangeiros 
(20'10 de "roubos corn viol6ncia" para os Portuguesese 20,5O/0 
para os Norte-Africanos, contra 9,2 % para os Franceses). A 
percentagem de crirninalidade 6 igual nos "ferirnentos volun- 
tirios contra as pessoas" para os Franceses e Magrebinos, os 
Portugueses aparecendo pouco nesta categoria (1,7 '10). En- 
contra-se, enfim, urna crirninalidade rnenos irnportante dos 
Magrebinos para os roubos de autorn6veis (5,3 '10) que dos 
Portugueses (1 1,7O10) e dos Franceses (1 1,3%). 

No segundo inqukrito, efectuado ern 1977-78, a autora 
baseia-se no estudo de dossiers de "delinquentes" fornecidos 
pelos Tribunais de Menores de Marselha, Nanterre, Paris e 
Versailles. Estes dossiers abarcarn urn periodo de dois rneses 
consecutivos de observaqZo. A arnostra cornporta 386 crian- 
Gas, das quais 199 Francesas e 187 estrangeiras repartidas 
da seguinte rnaneira: 141 Magrebinos (36.5 'lo), 26 Latinos 
(6,7 O/O - Espanhbis, 10; Italianos, 7; Portugueses, 9) e 20 
outros estrangeiros (5.2 OIO). A rnaioria dos jovens nasceu 
em Franqa. 0 fraco nlirnero de delinquentes de origern latina 
nZo perrnitiu urna repartiqZo ulterior dos rnesrnos. A linica 
distinqgo tida em conta, foi, portanto, MagrebinosIFranceses. 

Por isso, apesar deste estudo chegar a resultados de gran- 
de interesse, a referencia aos latinos, em que estzo inclu idos 
os jovens portugueses, 6 episbdica. 

0 estudo partiu de hip6teses a dois niveis: 

- ao nivel da propria delinquencia; 

- a0 nivel da reacqgo institucional. 

Ao nivel da delinquencia, forrnulou-se a hipbtese de que a 
situaqZo social dos grupos estrangeiros exerceria urna influen- 
cia rnais importante sobre a sua delinquencia do que a exerci- 
da pela cultura de origern e a "distincia cultural" que separa 
o pais de origern do paisde acolhirnento. A este nivel a inves- 
tigavZo nno nos fornece dados sobre os Latinos. 

Ao n ivel da reac6a"o institucional, forrnu IOU-se a hip6tese 
de que os diferentes t6cnicos de urna instituiqa"~ reagern de 
modo diferente segundo a origern Btnica dos jovens. Aqui jB 
dispornos de dados sobre os Latinos. 

A ana'lise de contelido sobre os "inqueritos de personali- 
dade" levou a investiga$o a reter tres categorias: "bons", 
"maus" e "ambiguos". 





acolhimento. Sgo rnais especificos aos jovens migrantes a 
inseguranca associada B regulamentavgo da estadia em Franva, 
as dificuldades de adaptavgo social em conexgo corn a hist6ria 
da farnilia e corn a matriz cultural do pais de origern. 

Como factores psico-sociais, de certo modo exacerbados 
pela migra~go, sZo de considerar as refercncias identificatbrias 
desvalorizadas que pairarn na farnilia, as dificuldades de cornu- 
nica~go do rneio familiar corn a sociedade de acolhimento, as 
representacGes sociais que os autbctones tern das comunida- 
des rnigrantes. A prop6sito deste ~ilt irno factor s50 significa- 
tivos os resultados de um inqubrito sobre a imagern de Paris 
Milgram, Jodelet, 1976). As avaliaeGes dos bairros, do ponto 

de v~sta da prefersncia, do povoarnento que a i  se nota, p8ern 
em evidcncia um corte do espaco urbano, articulado ?i volta 
de urn n6cleo e de urna cintura hist6ricos. Emerge, antes de 
mais, um nljcleo central onde se cristaliza urn fantasrna origi- 
n6ri0, o berco, as raizes da cidade: tudo o que 6 positivo foca- 
liza-se A volta dos bairros do nascirnento da cidade. Em segui- 
da, uma coroa, hoje inexistente, a rnuralha dos "Ferrniers 
G6n6rauxU, dernolida em 1859. Esta deixa na rnern6ria co- 
lectiva urn trace de separacZo da ordern social, a do Bar30 
Haussman com a rejeiczo do pequeno povo dos fundibul8- 
rios ( 2 )  nos limites perifbricos ernbrizo de urna segrega~zo 
hurnana e residential fortemente presente nas irnagens sociais 
do Paris dos nossos dias. A estruturaqa"~ urbana repousa nurna 
base irnagindria e sirnb6lica que influencia interiorrnente a 
forrna segundo a qua1 os parisienses vivern a sua cidade. Esta 
organizaqgo do espaco pela sua histbria, organiza a percepq2io 
dos diferentes bairros nurna representa~so socio-espacial lar- 
gamente partilhada. E na direcego norte e este que sergo rejei- 
tados os pobres e, sobretudo, os emigrados, quaisquer que 
sejam eles. Aparece assirn uma nova classe de ernigrantes: 0s 
"Porto-crouilles". Urn neologisrno espontAneo que faz uma 
irnagern, resume em si  pr6prio a evoluc30 da ernigracEo, en- 
globa no rnesmo desprezo toda a mgo-de-obra estrangeira. 
Esta alcunha identifica os Portugueses (designados a partir de 

( 2 )  Termo traduzido do franc& "fundibulaires". 
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um termo genkrico, inspirado no nome de um produto co- precis0 que as coisas sejam mais nitidas, mais claras ... , , 
nhecido, emblema de Portugal: o Porto-Cruz), os Arabes (que 
na giria s5o tamb6m apelidados de "crouilles" - recorde-se o "Fracassos?" 

celebre herdi de Queneau "Crouilla-bey-sidi-mouilleminche" "Aquilo que me impede de ter 6xito actualmente 6 a 
em Pierrot mon ami). Esta categorizac50 dos Portugueses pris50 porque eles tern em mente expulsar-me e, para mim, se 
assinala a sua substituica"~, em relac20 aos Arabes, num esta- me expulsam, assassinam-me; 6 melhor que me d6em uma 
tuto social, a sua assimilap"~ dentro de urn mesmo grupo. liego do que assassinar-me, porque eu matar-me-ei ....I' 

Enfim, se "o problema maior e central na delinquencia "Dificuldades em relacab A vida?" 

juvenil se liga B impossibilidade de elaboraea"~ das percas" (A. "A vida parece-me um pouco dificil: estou na prisZo, e 
Dias, T. Vicente, 1984, p. 891, no caso dos jovens de origem depois h6 coisas formais, como dizer? A expulsZo, isso est6 
estrangeira esse problema coloca-se de modo particularmente sempre a vir-me 2 cabeqa e 6 como mordeduras que me cor- 

tam ... S6 espero que eles me expulsem; se me derem ordem 

Partilhamos a opini2o de que a delinquencia, seja ela dos de ~xpuls5o eu farei tudo para que eles n2o me expulsem, 
para que eu possa ajudar a minha m5e e ajudar-me a mim jovens de origem estrangeira ou n50, pocie ser antes de mais 

encarada como um fracasso da sociedade em propor aos mais pr6prio para poder ter uma padaria ..." 
desfavorecidos meios susceptiveis de corrigir os handicaps A "Projectos de futuro?" 
partida (Dossier Migrations, n.o 6). "0 meu sonho 6 ser padeiro-pasteleiro e nFio posso aceitar 

ser expulso ... 
Terminaremos esta secc50 transcrevendo alguns extrac- 

tos de uma entrevista efectuada por Lahalle (1982, p. 39-41) Eu n2o gostaria de ser expulso, 

em Fleury-M6rogie a urn jovem portuguGs preso de 18 anos. eu gostaria de sair daqui, 

Se a ameaca lancinante da expulsa"~ 6 o "leit-motiv" desta eu gostaria de ver a minha mse, 

entrevista, outras dificuldades dos jovens migrantes (integra- eu gostaria de oferecer qualquer coisa A minha mZe, 

ego, projectos de futuro incerto, etc.), afloram: eu gostaria deter o meu oficio, 
eu gostaria de tornar-me pasteleiro, 

"A expuls50?" eu gostaria de tornar-me Frances, 
eu gostaria de me casar, 

"Se me expulsarem, mato-me ..." eu gostariade ter uma filha e urn filho". 
"IntegracZo no meio portugu6s?" 
"Quando vou a uma festa portuguesa, n5o me sinto no Em que se tornar5o todos estes sonhos do jovem Ludo- 

meu ambiente ..." 
"Desejo de participaqa"~ na vida politica francesa?" 
"Manifestar-me? Eu bem que gostaria de me manifestar 

contra as injusti~as e os horrores que conheci em relacgo 2 
pris50 ... que eu fui julgado assim, como no matadouro, nem 
sequer me deixavam falar, julgaram o meu delito sem me jul- 
garem a mim prdprio, n50 julgaram a minha pessoa; e isso k 
que eu acho odioso, acho que 6 verdadeiramente sujo, 6 
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