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“Like many birds, but unlike most other animals, humans are a
migratory species. Indeed, migration is as old as humanity
itself.” (Massey et al., 2009: 1)

Introdução
Os historiadores tendem a considerar o século XVIII como o século do
Iluminismo, da Modernidade, da industrialização, ou tão só o século da emergência das
sociedades

desenvolvidas,

cuja

configuração

aportou

consigo

transformações

irreversíveis. O desenvolvimento e intensificação das descobertas científicas e os
consequentes avanços tecnológicos permitiram suplantar qualquer outro tipo de
organização social anterior, com consequências, entre tantas outras coisas, nos
transportes e nas comunicações, permitindo a difusão dos Estados-nação enquanto
“comunidades políticas divididas e delimitadas entre si por meio de fronteiras claras, em
vez das vagas áreas de fronteira que separavam habitualmente os estados tradicionais”
(Giddens, 2004: 36).
As sociedades modernas passaram assim a estar definidas sobre novos sistemas
políticos, profundamente associados à implementação do capitalismo liberal como
ordem económica, política e social dominante, com muitos e mais amplos poderes sobre
as diversas dimensões da vida dos indivíduos. Interrompido pela II Guerra Mundial, o
otimismo renasceu triunfante e a globalização pareceu tornar-se irreversível. Entre outro
tipo de trocas, potenciadas pelo transnacionalismo, o capitalismo e a democracia, os
fluxos internacionais de pessoas cresceram de forma exponencial e a Europa tornou-se
um lugar muito fértil para a receção de mão de obra estrangeira desde então. Para
termos uma ideia, o número total de pessoas com residência habitual na Europa nascidas
noutro país estrangeiro, em 2012, estimava-se em cerca de 33 milhões de pessoas e,
apesar dos efeitos da crise económica mundial, o número total de migrantes em todo o
mundo não tem diminuído nos últimos anos. Neste contexto, Portugal não foi exceção.
Conhecido pela sua longa tradição de emigração, Portugal começa simultaneamente a
receber imigrantes de uma forma mais intensificada a partir da segunda metade da
década de setenta, contabilizando, em 2012, aproximadamente 854 mil pessoas nascidas
no estrangeiro e com residência habitual no país (Eurostat, Statistics database 2012).
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Resultado do crescimento expressivo desses fluxos, bem como do aumento
significativo da sua diversidade, a paisagem sociocultural tem sofrido inúmeras
mudanças e, por consequência, têm-se problematizado muitas e novas questões. Desde
logo, em torno do papel do Estado enquanto instituição capaz de receber e lidar com a
fixação dos imigrantes. Os Estados e as suas políticas migratórias e de integração
definem estatutos, enformam possibilidades de permanência, de acesso à cidadania e,
até, definem a forma como possíveis diferenças culturais e religiosas são tratadas ou
reconhecidas. Para além das políticas migratórias, determinados grupos ou instituições
podem assumir um papel de mediação entre os migrantes e as instituições políticas ou
económicas e, portanto, podem assumir um papel intermediário no processo de
acolhimento e inserção dos imigrantes. Por fim, os recursos que os imigrantes são
capazes de mobilizar, nomeadamente através das redes sociais informais desenvolvidas
pelos próprios, também jogam um papel na forma como estes lidam com a migração e o
assentamento.
Nesta pesquisa, toma-se o fluxo de imigrantes brasileiros para compreender
algumas destas novas questões, mas, também, aprofundar velhas problemáticas,
estimuladas recentemente por um contingente populacional que, não tendo parado de
crescer desde a década de oitenta do século passado, se intensificou grandemente na
última década.
Em simultâneo, o interesse nesta área também se foi ampliando, instigando cada
vez mais investigadores a desenvolver um conjunto diversificado de estudos, tão
diversos quanto as áreas de focalização geográfica e dimensões privilegiadas de análise.
Se até 1994 se verificou, com muita incidência, uma grande focalização no estudo das
comunidades cigana, indiana, cabo-verdiana e africana em geral – como reflexo dos
principais fluxos e minorias étnicas presentes à época – e, portanto, sem um registo
evidente de estudos sobre os brasileiros em Portugal, desde então a situação mudou
consideravelmente.
Sem pretensão de sermos exaustivos, e reconhecendo que muitas são as
investigações académicas das quais não resulta uma divulgação, citaremos algumas das
mais relevantes pesquisas e reflexões que se têm debruçado sobre os brasileiros, em
particular, e as comunidades lusófonas, em geral, onde o Brasil ocupa um lugar
fundamental. Desde a história e a política (e.g. Alves, 2004, 2000; Gonçalves, 2003), às
novas ideologias pós-colonialistas (Castelo, 1999; Feldman-Bianco, 2001a, 2001b,
2007); das questões de cidadania (e.g. Aguiar, 1998), às de saúde (e.g. Viana, 2010;
13

Dias e Rocha, 2009), género (e.g. Padilla, 2008; Raposo e Togni, 2009; Diniz, 2005) e
religião (e.g. Téchio, 2011, 2008; Gabriel, 2009; Curtinhal, 2007). Desde a
caracterização geral da comunidade brasileira (e.g. Góis et al., 2009; Casa do Brasil de
Lisboa, 2004; Vianna, 2001), às redes de ilegalidade e tráfico (e.g. Peixoto, 2007b) e
aos seus processos de integração (e.g. Padilla, 2005a), onde as redes sociais (e.g.
Padilla, 2005b), as imagens, representações e identidades (e.g. Filho, 2008; Xavier,
2007; Téchio, 2006; Renó Machado, 2009, 2007, 2005, 2004) jogam um papel muito
relevante. Para além destes, uma série de obras coletivas que abarcam uma panóplia de
temas e cruzam áreas de estudo (Padilla e Xavier, 2009; Malheiros, 2007a; Ferreira e
Scherer-Warren, 2002; Bastos, Almeida e Feldman-Bianco, 2002).
Como se percebe pela elencagem, para além da pertinência do estudo de uma
temática tão atual – resultado da importância dos fluxos de imigrantes brasileiros serem
a nacionalidade estrangeira mais representativa em Portugal e porque contribuem para a
perpetuação do laço histórico entre os dois países –, a presente investigação distingue-se
porque elege o Grande Porto1 como área geográfica de interesse. Uma região que se
destaca por ter sido a primeira e principal fonte de emigrantes portugueses no Brasil
(Alves, 1994) e, por isso, grande responsável pelo fortalecimento dos laços criados e,
apesar disso, frequentemente esquecida pelas mais recentes pesquisas, pese embora os
fluxos de imigrantes brasileiros para esta zona do país se tenham intensificado
largamente nos últimos anos.
Por conseguinte, com a pretensão de ser ainda um contributo para o alargamento
do estudo das migrações em Portugal e da perceção alargada dos processos de
integração nas sociedades de acolhimento, o objetivo principal desta investigação visou
compreender a forma como uma deslocação intersistemas de ordem e de interação
(migrações) (Pires, 2003b), através da análise das dimensões social, política e cultural
do fenómeno – dimensões que se entende em articulação e influência mútua –, se
relaciona com a mobilidade social e apropriação espacial dos imigrantes brasileiros no
Grande Porto.
Neste contexto, o estudo da dimensão religiosa, surge ainda como resultado de
uma consciência crescente – para a qual Fenton (2004) nos alerta – de como a
1

O Grande Porto é uma área geográfica definida com base na nomenclatura das unidades territoriais

estatísticas de nível 3 (NUTS III). Inclui os concelhos de Espinho, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa do
Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e, desde abril de 2008, Santo Tirso e Trofa
(Decreto-Lei n.º 68/2008).
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etnicidade e a religião, embora distintas na realidade e analiticamente, estão
intimamente relacionadas enquanto dimensões da identidade, ocupando frequentemente
o mesmo espaço social. Por exemplo, como sustenta o mesmo autor, “podemos estar
certos da existência, não apenas na Europa e na América do Norte, de grupos cujo
sentido de solidariedade étnica é parcialmente influenciado pela exclusão social e
desvantagem de classe”. O que não quer dizer “que as solidariedades étnicas e religiosas
podem ser reduzidas a um mero sentido material de exclusão económica e social. Mas,
da mesma maneira, as desigualdades económicas não são experiências meramente
materiais; também transportam consigo uma mensagem de desvalorização” (Fenton,
2004: 69-70).

Posicionamentos epistemológicos e opções teórico-metodológicas
Do ponto de vista epistemológico e teórico-metodológico, e porque o
conhecimento científico, particularmente no âmbito das ciências sociais, não é desligado
da visão do mundo que o próprio investigador transporta bem como das teorias que
mobiliza, no presente trabalho – ultrapassadas as oposições clássicas mais herdeiras da
filosofia (ideal/material, sujeito/objeto) ou da própria sociologia (sociedade/indivíduo,
macro/micro) –, baliza a nossa pesquisa a perspetiva construtivista. Quer isto dizer,
como resume Corcuff (1997: 22-23), que o mundo social se constrói sob construções
passadas, que tendem a escapar ao controlo dos sujeitos, e que são reproduzidas,
apropriadas, destituídas e transformadas, enquanto outras são inventadas nas práticas e
nas interações. A realidade é, por isso, objetivada em recursos (palavras, objetos, regras,
instituições legados pelas gerações anteriores) de que os indivíduos se servem,
transformando-os e criando novos, mas que funcionam também como constrangimentos
sobre a ação; e, simultaneamente, a realidade é interiorizada, na medida em que a
realidade social objetivada se inscreve no mundo das sensibilidades, das perceções, das
representações e do conhecimento.
Em particular, a abordagem construtivista aqui adotada segue de perto o
construtivismo estruturalista de Pierre Bourdieu, o que significa que, numa dupla
conceção objetiva e construída da realidade social, as estruturas objetivas continuam a
deter uma certa primazia na análise. Ainda que Bourdieu não o tenha feito, a sua teoria
contribui e pode ser transposta ao estudo das populações migrantes e da etnicidade
através da conceção indispensável de que se deve começar por situar essas pessoas “no
espaço social das classes, identificando o volume, a estrutura e a trajectória dos
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respectivos capitais, mas também os efeitos decorrentes das relações entre estas
propriedades e aquelas a que Bourdieu chama propriedades secundárias ou variáveis
auxiliares, como o sexo, a idade, o local de residência” (Machado, 2007: 250).
Em estreita articulação com esta perspetiva construtivista e relacional, que
obriga a uma análise simultaneamente macro e microssociológica e a uma definição
relacional do social, concretizada na relação entre o habitus e o campo, mobilizamos, no
âmbito da Sociologia das Migrações, a teoria dos sistemas migratórios (Mabogunje,
1970; Kritz, Lim e Zlotnik, 1992). Uma teoria que recuperamos não pelo seu caráter
explicativo em relação aos movimentos migratórios, mas pelo seu potencial analítico
que decorre de analisar as migrações como o resultado da interação de estruturas macro,
meso e micro, sem que existam claras linhas de divisão entre elas. Uma teoria que
sugere, por conseguinte, que os movimentos migratórios em geral decorrem da
existência de laços anteriores entre países emissores e recetores com base na
colonização, a influência política, comércio, investimento ou laços culturais. Uma
abordagem que envolve examinar ambas as extremidades do fluxo e estudar todos os
vínculos entre os lugares em causa.
Metodologicamente, a fazer corresponder ao nível macro da teoria dos sistemas
migratórios, onde se problematizam as relações históricas e políticas entre Portugal e o
Brasil, recorremos à pesquisa bibliográfica e fontes históricas, à análise estatística de
fontes secundárias diversas, bem como à análise das leis e dos acordos bilaterais entre
Portugal e o Brasil.
Na abordagem ao objeto de estudo particular desta pesquisa – os imigrantes
brasileiros nas suas diferentes dimensões social, política e cultural –, que corresponde
ao nível micro da teoria dos sistemas migratórios, testou-se a teoria recorrendo a uma
estratégia

de

tipo

quantitativa/extensiva,

misto,

através

dominante

na

da

qual

pesquisa,

se

articulou

com

a

metodologia

metodologia

de

tipo

qualitativo/intensivo. Em concreto, selecionou-se um conjunto de pequenos locais de
concentração nos três concelhos mais representativos da população brasileira no Grande
Porto – Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia –, locais que constituem as unidades de
observação nas quais se aplicou a técnica do inquérito por questionário e entrevistas a
casos selecionados da população imigrante brasileira.
Dos dados obtidos através do inquérito, em estreita articulação com a abordagem
construtivista e relacional e, portanto, com a finalidade de verificar os eixos
estruturantes do espaço social em análise, utilizou-se a Análise de Correspondências
16

Múltiplas (ACM). Por seu lado, a informação obtida através da técnica de entrevista foi
analisada com recurso à análise de conteúdo e visou atribuir sentido aos dados
primeiramente recolhidos através do inquérito.
Finalmente, na problematização do papel das estruturas meso, a saber, o papel
das instituições de mediação, como as associações de imigrantes e as comunidades
religiosas, a pesquisa bibliográfica foi auxiliada pela pesquisa empírica de terreno,
através da visita a estes contextos e das diferentes entrevistas desenvolvidas com líderes
associativos e religiosos. Nomeadamente, foi estudada a Associação Mais Brasil
(AMB), principal representante dos imigrantes brasileiros na região do Porto, e a
Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa (ADCP), uma igreja evangélica
pentecostal de origem brasileira. As diferentes estratégias adotadas nestes dois espaços
relacionam-se sobretudo com a natureza e funcionamento das diferentes instituições.
Enquanto na AMB prevalece uma lógica funcionalista do espaço, no caso da ADCP a
partilha da mesma identidade religiosa sustenta a participação sistemática dos
imigrantes na igreja e a formação objetiva de uma comunidade com a qual pudemos
trabalhar no formato de estudo de caso. Razão que fundamentou ainda a necessidade de
termos dedicado um capítulo exclusivo à análise desta realidade, cujos resultados,
embora submetidos ao mesmo processo de análise (estatística e análise de conteúdo),
foram tratados e analisados separadamente do inquérito geral.
Concetualmente, deve esclarecer-se, entende-se por imigrante “alguém que não
residindo num determinado país aí entrou para fixar a sua residência, [pelo que] pode
ser um cidadão nacional ou estrangeiro. Tal significa, em primeiro lugar, que nem todos
os imigrantes têm nacionalidade estrangeira. É o caso, por exemplo, daqueles que
nasceram noutro país mas que residem em Portugal e que têm a nacionalidade
portuguesa” (Rosa, Seabra e Santos, 2003: 20). Portanto, não deve ser de estranhar que,
ao longo da pesquisa se faça referência a imigrantes com nacionalidade portuguesa ou
dupla nacionalidade, até porque, como se propõe, a dimensão política, associada à
definição legal dos estrangeiros em Portugal, é uma dimensão que se pretende
compreender a importância na análise aos processos de integração.

Estrutura do trabalho
Tendo em consideração os nossos objetivos e plano de trabalhos, optou-se por
dividir a presente dissertação em duas partes. Na primeira, dedicamo-nos ao nível macro
da análise, que diz respeito ao enquadramento da problemática e do objeto de estudo do
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ponto de vista teórico, histórico e técnico-metodológico. Por sua vez, na segunda parte,
que remete para os níveis meso e micro do estudo, apresentamos os resultados
empíricos e respetivas considerações finais.
Deste modo, no capítulo 1 apresentamos as diferentes abordagens sociológicas
no âmbito das teorias das migrações para, depois, nos situarmos na Teoria dos sistemas
migratórios e na forma como mobilizamos esta proposta para enquadrar o nosso modelo
analítico. Entretanto, discutimos também neste capítulo as duas principais problemáticas
subjacentes à forma como abordamos o objeto de estudo e que têm que ver,
primeiramente, com os processos de integração dos imigrantes nas sociedades de
acolhimento; e, em segundo lugar, com a questão de como o espaço social pode ser
diferentemente apropriado por indivíduos com caraterísticas sociais e étnicas distintas.
No capítulo 2, começamos por desenvolver os contornos históricos que, por um
lado, enquadram Portugal enquanto país de imigração e, por outro, marcam as relações
interestatais entre Portugal e o Brasil para, de seguida, abordar com maior
particularidade o caso da imigração brasileira em Portugal, as suas caraterísticas e a sua
fixação no norte do país.
No capítulo 3, com o objetivo de compreender a forma como o Estado português
se tem posicionado em relação aos imigrantes, dividimos a análise em duas fases: a
primeira, durante o Estado Novo e numa altura em que Portugal começa a receber os
primeiros imigrantes, mas em que o governo está ainda muito focado na questão
colonial; a segunda, a partir do 1974, em que o Estado vai politizando crescentemente a
questão da imigração inserido no contexto europeu. Perpassa a toda esta análise um
olhar particularmente atento sobre a forma como Portugal vai gerindo a questão dos
imigrantes brasileiros nos diferentes momentos em questão e a posição privilegiada que
estes vão assumindo, visível através dos diferentes acordos estabelecidos.
Terminamos a primeira parte da dissertação no capítulo 4, onde desenvolvemos
e procuramos justificar a estratégia de aproximação ao terreno e os procedimentos
técnico-metodológicos seguidos para a recolha e análise empírica dos dados,
nomeadamente do inquérito por questionário e das entrevistas semiestruturadas. Por
último, damos conta de como nos propomos estudar uma comunidade religiosa de
origem brasileira para aprofundar, no nível meso, o papel destas na integração social
dos imigrantes.
O capítulo 5 é dedicado à análise da dimensão social da pesquisa e é o primeiro
capítulo que resulta da análise dos dados primários, recolhidos através do inquérito por
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questionário e aplicado aos imigrantes de origem brasileira no Grande Porto. Resultados
que cruzamos, sempre que se justifica, com excertos das entrevistas de aprofundamento
ao inquérito. Assim, para além do retrato sociodemográfico e socioprofissional desta
população, caraterizamos a área residencial em que se inserem, os seus percursos
migrantes e debruçamo-nos, com maior profundidade, nos lugares nas trajetórias de
classe que protagonizam.
O capítulo 6 diz respeito à dimensão analítica mais pequena da tese, mas a
pertinência da sua análise justifica a sua consideração enquanto parte independente.
Aqui, continuando a apresentar os resultados dos questionários e das entrevistas,
procuramos dar conta do impacto das orientações políticas dos Estados nacionais nos
processos de integração dos imigrantes através da análise da sua condição legal à
entrada do território nacional e atualmente, bem como da relação dessa condição com
outras caraterísticas dos sociais imigrantes.
No capítulo 7 terminamos a análise aos resultados do questionário e entrevistas
com a análise da última dimensão da pesquisa: a dimensão cultural. Aqui abordamos a
perceção dos imigrantes sobre a existência de contrastes e continuidades culturais e
institucionais em relação à sociedade de acolhimento, as suas vivências de preconceito e
discriminação e as diferentes redes de sociabilidade primárias e secundárias, entre as
quais se destaca a Associação Mais Brasil.
O capítulo 8 é dedicado à análise de um espaço social muito particular, a
Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa. Um contexto que nos interessou pelo seu
caráter relacional, podendo funcionar a comunidade religiosa como um facilitador da
participação dos imigrantes na sociedade de acolhimento. Questões que neste capítulo
analisamos com base num conjunto de inquéritos por questionário e entrevistas,
separadamente analisados, aplicados à comunidade de imigrantes brasileiros que
frequenta a igreja.
Por fim, retomando os nossos objetivos e a problemática subjacente, terminamos
o nosso trabalho com a discussão dos principais resultados obtidos. É por isso o
momento em que tiramos ilações e procuramos responder à forma como as migrações se
relacionam com mobilidade social e apropriação espacial dos imigrantes brasileiros no
Grande Porto.
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PARTE I
Para um enquadramento do objeto e do contexto
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Capítulo 1. Mobilizações teóricas na abordagem ao objeto sociológico
“Migration is a process which affects every dimensions of social
existence, and which develops its own complex dynamics.”
(Castles e Miller, 2003: 21)

A história da Sociologia da imigração, particularmente da sociologia da
imigração europeia, é relativamente recente. Com a grande vaga de imigração que
invadiu a França após a II Guerra Mundial, alguns militantes da esquerda, cristãos e
também alguns intelectuais, procuraram à época testemunhar as condições precárias dos
novos imigrantes, numa nova vaga de trabalhos que se manteve, contudo, marginal à
comunidade científica vigente. O atraso do enfoque era de tal modo evidente que,
quando os sociólogos europeus descobriram as análises de Thomas e Znaniecki, Park e
Burgess ou Wirth na década de 1960 – uma série de trabalhos na senda da Escola de
Chicago –, já o campo analítico americano ultrapassava as visões mais assimilacionistas
das suas propostas (Rea e Tripier, 2008).
Na verdade, o campo europeu da sociologia da imigração haveria de permanecer
muito virgem até inícios da década de setenta, muito à custa de um contexto de pósguerra que impunha outras preocupações como mais prementes. É, então, a partir desta
ocasião que as investigações sociológicas se começam a multiplicar neste domínio,
particularmente debruçados sobre a saúde e, sobretudo, a habitação para imigrantes que
ocupam massivamente as bidonvilles. Todavia, enquanto a imigração foi reduzida à sua
função produtiva, os temas de pesquisa centraram-se essencialmente sobre a adaptação,
nomeadamente a adaptação ao trabalho. Como sublinham Rea e Tripier (2008: 24), seria
preciso esperar os trabalhos de Abdelmalek Sayad para que nascesse, finalmente, uma
sociologia da imigração e se desenvolvesse a problemática própria às relações de poder
e de dominação que não se confunde com a lógica da exploração capitalista. Uma
análise que estende a sua reflexão aos obstáculos que encontra a sociologia dos
dominados, entre os quais os imigrantes ocupam uma posição exemplar.
Mas intentar a perceber porquê que as pessoas se movem, não só entre regiões
de um mesmo país, mas sobretudo entre países, tem sido objeto de várias outras
disciplinas sociais e humanas, como a História, a Demografia, a Economia, a
Antropologia, a Geografia, a Ciência Política e o Direito (Brettel e Hollifield, 2008). Os
diferentes cientistas sociais e as diferentes disciplinas têm, assim, sobre diferentes
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perspetivas teóricas, níveis de análise e metodologias, procurado compreender o
fenómeno das migrações internacionais.
A primeira, mais reconhecida e mais amplamente difundida destas
sistematizações nas diferentes ciências sociais é oriunda da abordagem económica.
Depois de Ravenstein, que já em finais do século XIX escrevia sobre a primazia das
motivações económicas aquando a decisão de migrar, as teorias económicas
neoclássicas (ou teorias push-pull) emergem durante o terceiro quartel do século XX
para enfatizar que, num contexto em que a migração ocorre por diferenças geográficas
na oferta e procura de trabalho (teoria macro), indivíduos racionais decidem migrar com
base num cálculo custo-benefício que os leva a esperar um retorno líquido positivo do
movimento, normalmente um retorno monetário (teoria micro) (Massey et al., 1993:
433). Uma teoria largamente criticada por ser incapaz de explicar os atuais movimentos,
nomeadamente, de explicar porquê que, apesar das diferenças de rendimentos, a maioria
das pessoas no mundo não se move; porquê que países estruturalmente semelhantes têm
taxas de emigração e imigração tão diferentes; porquê que certos grupos de emigrantes
vão mais para determinados países do que outros (Portes e Böröcz, 1989: 607; Arango,
2000: 286). Uma teoria que equaliza os migrantes aos trabalhadores, que esquece a forte
influência da história e das dinâmicas familiares e comunitárias e que esquece
igualmente que os indivíduos possuem limitada e, frequentemente, contraditória
informação (Castles e Miller, 2003: 24)
Alguma falta de realismo destas teorias, num contexto de crescentes e profundas
alterações no âmbito das migrações internacionais, proporcionaram que alguns
aperfeiçoamentos e novas teorias emergissem. O pensamento distanciou-se dos modelos
mais reificados e mecânicos para formulações mais dinâmicas, dando mais importância
ao “eu” imigrante, mas não esquecendo as suas circunstâncias (Massey et al., 2009: 15).
Sem qualquer pretensão de rever exaustivamente os diferentes desenvolvimentos
teóricos2, apresenta-se brevemente algumas das principais teorias das migrações porque
nos parece pertinente para a compreensão do nosso próprio posicionamento, sendo que
as primeiras três dizem respeito a uma linha que procura explicar a emergência do
fenómeno migratório e as restantes se focalizam na perpetuação do fenómeno.

2

Para um aprofundamento comparativo destas teorias, aconselha-se a leitura de Massey, 1999, Massey et

al., 1993; 2009: cap. 2; Portes e Böröcz, 1989; Arango, 2000.
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•

A Nova teoria económica das migrações, que acrescentou às anteriores teorias
neoclássicas a maximização da utilidade por parte das famílias, e já não por
parte do indivíduo migrante3.

•

A teoria do Mercado de trabalho dual propõe que as migrações internacionais
são causadas pela permanente procura de trabalho estrangeiro que deriva de
certas

caraterísticas

intrínsecas

das

sociedades

industriais

avançadas,

nomeadamente, a segmentação dos seus mercados de trabalho4.
•

A teoria dos sistemas mundo argumenta que a migração internacional segue a
organização política e económica do mercado capitalista global que ao penetrar
em regiões menos desenvolvidas funciona como um catalisador para o
movimento internacional5.

•

A teoria das Redes migratórias renova o papel central que as relações
interpessoais têm na explicação do fenómeno migratório, nomeadamente, na
transmissão de informação, no fornecimento de assistência financeira, na
facilitação do acesso ao emprego e acomodação, por parte dos migrantes aos
seus familiares, amigos e compatriotas que assim vêm facilitada a sua decisão de
migrar6.

•

A teoria Institucional reconhece que uma gradual acumulação de instituições e
empresários se dedicam a promover o movimento internacional, produzindo um
mercado negro na imigração. Um nicho de mercado lucrativo que conduz à
exploração e vitimização, fazendo emergir outras organizações humanitárias que
se dedicam a fazer cumprir os direitos e melhorar o tratamento dos migrantes
legais e indocumentados7.

• A teoria da Causalidade8 cumulativa baseia-se na ideia de que as migrações são
um fenómeno auto sustentado e auto perpetuado, isto é, de que cada ato de
migração altera o contexto social no qual cada subsequente decisão de migar é
tomada, normalmente de forma a tornar o movimento adicional mais provável.
3

Para um aprofundamento da Nova teoria económica ver, por exemplo, Stark (1991).

4

Para um aprofundamento da teoria do Mercado de trabalho dual ver, por exemplo, Piore (1979).

5

Para um aprofundamento da teoria dos Sistemas mundo ver, por exemplo, Portes e Walton (1981) e

Sassen (1988).
6

Para um aprofundamento da teoria das Redes migratórias ver, por exemplo, Massey et al. (1987).

7

Para um aprofundamento da teoria Institucional ver, por exemplo, McKay e Whitelaw (1977).

8

Para um aprofundamento da teoria da Causalidade ver, por exemplo, Massey et al. (2009).
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O esforço de desenvolvimento e sistematização dos diferentes cientistas sociais
tem resultado, no entanto, num conjunto fragmentado de teorias que se desenvolveram
em isolamento e, às vezes, embora não sempre, segmentadas por fronteiras disciplinares
(Massey et al., 1993: 432; 2009: 17). Uma situação que, para alguns (Portes, 1999: 27;
Arango, 2000: 283), se explica pela própria natureza diversa e multifacetada das
migrações, o que torna uma possível agregação das teorias e das disciplinas numa teoria
geral um exercício tão abrangente que seria praticamente inútil para todos os efeitos
práticos. Por outro lado, uma análise à interdisciplinaridade das ciências sociais tem
revelado que existe já um bom intercâmbio entre os diferentes campos científicos, como
é exemplo o livro coletivo coordenado por Brettel e Hollifield que, embora não tenha
conseguido alcançar uma teoria das migrações internacionais una, mostra como as
diferentes abordagens têm sido furtuitas (Heisler, 2008: 98).
Em particular, à Sociologia tem sido reconhecida a virtualidade de ser um
espaço no qual a interdisciplinaridade é bastante lata. As mais importantes áreas da
Sociologia resultam, de facto, de diálogos interdisciplinares, como a sociologia política,
a sociologia económica, sociologia histórica, a etnografia (com a antropologia) e a
demografia (com economia e estatística) (Favell, 2008: 262). Nesta linha, surge também
a mobilização da teoria dos sistemas migratórios. Uma teoria que intenta incluir uma
vasta gama de disciplinas e dimensões da experiência migratória e que assume na
presente dissertação um papel central. Passamos, por isso, a desenvolver em maior
detalhe.

1.1. A teoria dos sistemas migratórios
Enquanto tal, a teoria dos sistemas migratórios formaliza-se de forma mais
sistemática, em 1992, através da obra conjunta de Kritz, Lim e Zlotnik, embora as suas
origens sejam bem anteriores. Akin Mabogunje (1970) foi o primeiro a contribuir para a
sua formulação. Reconhecendo, à época, que a maioria das formulações teóricas tinha
sido aplicada às condições dos países desenvolvidos e, especialmente, às migrações
entre o mundo urbano, este autor sugeriu estudar as migrações rural-urbano sob a
perspetiva da teoria geral dos sistemas. Uma abordagem aos processos migratórios que
diz respeito não apenas à questão de saber porquê que as pessoas migram, mas também
a todas as implicações e ramificações do processo. Neste enquadramento, a atenção é
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direcionada sobre o imigrante, mas também sobre as várias instituições (que o autor
analisa como subsistemas) e, entre outras, sobre as relações sociais e económicas (que
funcionam como mecanismos de ajuste) que são parte integrante do processo de
transformação dos migrantes. Em suma, permite uma consideração das migrações não
como um movimento linear, unidirecional, de repulsa-atração, causa-efeito, mas como
um sistema circular, interdependente, progressivamente complexo e auto modificado.
Partindo desta base, num contexto em que os movimentos migratórios são vistos
como um entre outros fluxos e trocas entre países, Kritz, Lim e Zlotnik (1992)
concetualizam os sistemas migratórios enquanto um conjunto de países que troca entre
si um número relativamente grande de migrantes. Um grupo constituído, no mínimo,
por dois países ou um grupo de países recetores e um número de áreas de origem.
Relativamente aos movimentos populacionais dentro do sistema, estes envolvem não só
os imigrantes permanentes, como imigrantes trabalhadores ou refugiados, mas também
estudantes, militares, homens de negócios e até turistas, na medida em que estes
movimentos de curta duração criam frequentemente as condições para os movimentos
de longo prazo (Kritz e Zlotnik, 1992: 2-3).
Uma teoria dinâmica que apela a uma perspetiva histórica para identificar o
padrão de interações entre, por um lado, as migrações e as condições estruturais dos
países de origem e destino e, por outro, as migrações e as relações económicas e
políticas entre esses países. Um enquadramento que integra, assim, diversas
contribuições teóricas e junta todos os atores relevantes no processo migratório a todos
os níveis: macro, meso e micro. Ao procurar explicar como é que as relações
económicas e políticas entre os Estados (macro) se ligam com os potenciais migrantes
ou subconjunto de migrantes (micro), os autores incluem na análise as redes e as
instituições intermediárias (meso). Essas redes incluem instituições e indivíduos de
ambos os países que ajudam à mobilização e recrutamento dos migrantes e que, ao
operar em e entre os níveis macro e micro, ligam os diferentes países num coerente
sistema migratório (Kritz e Zlotnik, 1992: 4-6).
Em suma, como sintetiza Fawcett (1989: 672-673), são seis os benefícios desta
abordagem: chama a atenção para ambas as extremidades do fluxo, com uma
correspondente necessidade de explicar a estabilidade e mobilidade em cada direção;
analisa cada fluxo no contexto de outros fluxos ou um destino em relação a destinos
alternativos; destaca a diversidade de ligações entre os lugares, incluindo os fluxos de
informação, bens, serviços, ideias, bem como de pessoas; sugere comparações entre
25

lugares, chamando assim a atenção para as disparidades e desequilíbrios que são uma
fonte de energia no sistema; traz à luz a interligação do sistema, na qual uma parte é
sensível às mudanças das outras partes; e reforça o ponto de vista das migrações como
um processo dinâmico, uma sequência de eventos que ocorrem ao longo do tempo.
Esta é, portanto, uma teoria útil à análise dos movimentos migratórios como
aqueles que existem entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa,
nomeadamente o Brasil, na medida em que surgem a partir da existência prévia de
relações entre países emissores e recetores com base na colonização, na influência
política, comércio, investimento e laços culturais. Levar em consideração todos estes
processos económicos, culturais, políticos e históricos, ajuda, por conseguinte, a
explicar a prevalência e intensidade das migrações entre áreas que estão, de alguma
forma, ligadas.
Góis e Marques (2009) aplicam também eles a teoria dos sistemas migratórios à
análise dos fluxos que ligam Portugal e os países de língua portuguesa. Auxiliados pela
ideia de que Portugal assume uma posição semiperiférica no mundo, isto é, que exibe
simultaneamente uma série de caraterísticas dos países centrais e periféricos, propõem
que se reconheça a existência do que poderia ser chamado de um quase ou emergente
sistema migratório lusófono. Um sistema que, simultaneamente, comunica com outros
macro sistemas migratórios e no meio do qual o papel semiperiférico de Portugal se
torna evidente, na medida em que pode ser núcleo e periferia, país de envio e receção ao
mesmo tempo.
Não obstante as virtualidades do modelo teórico em estudo, talvez por ter
almejado a ser a teoria geral das migrações internacionais, o facto é que, aponta Arango
(2000: 292), a teoria tem permanecido num estado de aspiração que nunca foi cumprido,
pelo menos no que à migração internacional diz respeito. Acusa, por isso, de ser um
modelo que ficou num nível essencialmente descritivo de identificação de sistemas
migratórios e se limitou ao estudo da parte mais estável do sistema, isto é, ao estudo dos
países que estão do lado da receção. Podemos concluir que as virtualidades da teoria
parecem ser simultaneamente as suas próprias limitações, pelo que a abrangência que
uma análise deste género exige acaba por se impor como um limite à sua aplicabilidade
e exequibilidade.
Neste trabalho também não ambicionamos ultrapassar os limites da teoria, nem
adotá-la como uma perspetiva única até porque, como recorda Massey e o seus colegas
(1993: 454), a não ser que se adote uma posição rígida em relação às causas e aos níveis
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de análise na abordagem às migrações, as várias explanações teóricas não são
necessariamente contraditórias. Posto isto, tal como se clarificou acima, a teoria dos
sistemas migratórios é recuperada, no âmbito desta pesquisa, pelo seu caráter
explicativo, mas sobretudo pelo seu potencial analítico, que decorre de analisar as
migrações como o resultado da interação de estruturas macro, meso e micro. Não se
concebe, portanto, a exclusividade teórica de nenhuma proposta, mas procura-se, no
âmbito de um objeto de estudo muito concreto, recuperar as que, do nosso ponto de
vista, melhor servem à compreensão multidimensional do fenómeno social em análise.

Figura 1 – Enquadramento geral do objeto de estudo

Macro

Meso

Micro

Génese histórica e política
dos fluxos migratórios de
brasileiros para Portugal

Papel das instituições de
mediação : as associações de
imigrantes e as comunidades
religiosas

As dimensões social, política,
cultural e religiosa dos
processos de integração dos
migrantes

Integração

Nível macro
No nível das macroestruturas, incluem-se a economia política do mercado
mundial, as relações interestatais, as leis e estruturas e práticas estabelecidas pelos
Estados dos países de envio e recebimento no controlo da fixação/assentamento dos
migrantes (Castles e Miller, 2003: 27). Se durante muito tempo as políticas e os Estados
foram frequentemente esquecidos pelas teorias das migrações (Arango, 2000: 293;
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Portes, 1999: 31; Zolberg, 1999: 71), os trabalhos de Gary Freeman, Aristide Zolberg e
James Hollifield contribuíram certamente para o desenvolvimento da análise da forma
como os Estados e as suas políticas influenciam os movimentos migratórios9.
Desde o tratado de Westphalia, em 1648, que o sistema legal internacional
fundamenta a inviolabilidade do Estado-nação, mas o comércio e investimento
internacionais e, em particular, a circulação de pessoas tem afrontado a sua soberania e
autoridade. De facto, baseado no princípio de que, para existir, um Estado deve ter um
território, uma população e capacidade de auto governação, “if too many foreigners
reside on the national territory, then it may become difficult for a state to identify its
population vis-à-vis other states” (Hollifield, 2010: 64).
A dificuldade está, então, em definir quem pertence à população, uma pertença
que é marcada pelo estatuto de cidadania baseado em certos direitos, nomeadamente
direitos políticos, e certas obrigações, numa região de igualdade legal que coincide com
a população residente permanente de um Estado e exclui apenas os estrangeiros, ou
seja, pessoas que pertencem a outros Estados. Para uma tal conceção muito contribuiu a
revolução francesa, na medida que influenciou largamente não apenas a formação do
Estado-nação moderno, mas também a moderna instituição e ideologia da cidadania
nacional (Brubaker, 1989: 30). O conceito de Nação está, assim, ligado ao de Estado
através da noção de cidadania, que tem subjacente a ideia de os indivíduos que
partilham um mesmo território e, portanto, uma mesma nacionalidade, partilham
também laços culturais. Tem que ver com a definição de nação enquanto comunidade
política imaginada, “imaginada porque até os membros da mais pequena nação nunca
conhecerão, nunca encontrarão e nunca ouvirão falar da maioria dos membros dessa
mesma nação, mas, ainda assim, na mente de cada um existe a imagem dessa
comunhão” (Anderson, 2005: 25).
Por estas razões, as categorias através das quais pensamos a imigração (sociais,
económicas, culturais, étnicas, políticas), refere Sayad (1999: 393) – na linha do
pensamento bourdiano –, são segura e objetivamente categorias nacionais e
nacionalistas. Estruturas estruturadas no sentido que elas são produtos sociais e
9

Freeman (2010; 1995), por um lado, mais focado no papel que os grupos de interesse jogam na

definição das políticas dos Estados. Enquanto Zolberg (1999) e Hollifield (2010; 2008), pelo contrário, se
centraram mais numa abordagem cultural e institucional, largamente focada na evolução dos direitos –
assentes em leis e instituições – e que, portanto, assume o controlo das migrações independente dos ciclos
económicos e do jogo de interesses.
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historicamente determinados, mas também estruturas estruturantes no sentido em que
elas pré-determinam e organizam toda a nossa representação do mundo e, por
conseguinte, o mundo em si mesmo. Assim, a imigração constrange o desenvolvimento
do Estado, o desenvolvimento da maneira como pensamos o Estado e como o Estado se
pensa a si mesmo. Remete para o “pensamento do Estado” ou o “espírito do Estado”
que Bourdieu analisa enquanto forma distinta de pensar. Por isso, quando analisamos as
migrações submetemos a uma reflexão crítica os postulados do pensamento do Estado,
o que consiste numa operação de “deslegitimação” do que é legítimo e, portanto, de
rutura dessacralizante com a doxa.
As migrações ameaçam, portanto, corroer várias das principais caraterísticas dos
Estados-nação modernos. Desde logo, a soberania sobre um território específico,
nomeadamente através da introdução do direito internacional e das garantias dos
direitos humanos no interior dos Estados, mas também, da criação de ligações
transfronteiriças duráveis. Em segundo lugar, ameaçam a autonomia no controle da
economia, da cultura, do ambiente e da sociedade, devido à crescente atuação de
organismos e empresas transnacionais. Por fim, desafiam o controlo das suas fronteiras,
em virtude da crescente mobilidade, e ameaçam o elo fundamental entre nacionalidade
e cidadania, deixando de existir “um espaço para cada raça” (Castles, 2005: 99-105) e
fragilizando a ideia moderna de que Sociedade e Estado se pensaram como identidades
simétricas (Santos, 1993: 20).
Da parte dos países de envio, a emigração expõe a incapacidade do Estado para
potenciar desenvolvimento económico e, frequentemente, a sua também incapacidade
de fornecer proteção efetiva aos nacionais no exterior, mas é nos países de receção que
os maiores desafios se colocam. Assim, enquanto os fluxos de capital e mercadorias são
geralmente bem-vindos pelos detentores do poder económico e político, as imigrações,
associadas a uma ideia de diferença cultural, são vistas como ameaças à soberania
nacional e à identidade, pelo que muitos governos e movimentos políticos procuram
resistir-lhes (Castles, 2000: 271; 278). Um exemplo disso mesmo é a categorização dos
diferentes tipos de imigrantes (temporários, altamente qualificados, ilegais, refugiados,
requerentes de asilo, forçados por catástrofes naturais, reunificação familiar e
retornados) como forma de melhorar o controlo sobre o fenómeno.
Mas o levantamento de barreiras contra a imigração não é fácil num contexto em
que todos os outros fluxos de informação, capital e mercadorias encontram as fronteiras
abertas. Reutilizando uma reflexão de Castles (2000: 279), e pensando no caso
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português, a situação pode ser aparentemente menos problemática para os países que, tal
como Portugal, construíram uma ideia de Estado-nação assente no colonialismo e,
portanto, na absorção de outros povos. No entanto, também em Portugal, como veremos
mais adiante, as afinidades entre o Estado e as migrações nem sempre foram muito
pacíficas ou ausentes de contradição (Costa, 2004; Pajares, 2004), exigindo
recentemente por parte do Estado uma atenção especial. Por estas razões, foram
objetivos da nossa análise a:
•

Reconstituição histórica do panorama da imigração na sociedade portuguesa e,
em particular, dos contornos que enformam os fluxos entre Portugal e o Brasil,
através do recurso à pesquisa bibliográfica e fontes históricas e à análise
estatística de fontes secundárias diversas;

•

Reflexão

sobre

as

políticas

portuguesas

de

imigração

e

os

seus

desenvolvimentos ao longo dos diferentes períodos que caraterizam os fluxos de
imigração brasileira para Portugal, dando uma especial atenção aos acordos
bilaterais que se estabeleceram entre os dois países e que contribuíram para
manter em muitos domínios os brasileiros num regime de exceção em relação às
demais nacionalidades estrangeiras no país;

Nível meso
As meso-estruturas remetem para certas pessoas, grupos ou instituições que
podem assumir um papel de mediação entre os migrantes e as instituições políticas ou
económicas e que, portanto, podem assumir um papel intermediário no processo de
acolhimento e inserção dos imigrantes (Castles e Miller, 2003: 28). Tratam-se, portanto,
de núcleos secundários de sociabilidade que têm o potencial de aumentar a formação de
redes e interdependências que, por sua vez, potenciam – embora não de forma direta e
necessária – o capital social externo e/ou interno (Machado e Abranches, 2007). De
outra forma, à posse de uma rede de relações estará associado o alargamento do capital
social externo se essa rede for interétnica ou, pelo contrário, o reforço do capital social
interno se a rede for predominantemente intraétnica. Tem que ver, por conseguinte, com
a existência (ou não) de pontes de contato que estes núcleos permitem estabelecer com a
sociedade de acolhimento e de origem e com os ganhos que daí advêm.
Por esta razão, entendidas do ponto de vista institucional ou organizacional, as
redes de relações sociais permitem-nos falar, ainda, de integração sistémica, definida
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pelas articulações entre os subsistemas institucionais de uma qualquer macro ordem
social (Lockwood, cit por Pires, 1999: 33). Uma noção relevante em todas as esferas do
social, mas particularmente útil no campo das migrações, na medida em que estas
refletem, geralmente, acréscimos de variabilidade sistémica para as sociedades de
chegada e da qual decorrem frequentemente situações de incoerência sociocultural no
plano simbólico, associadas à problemática da incompatibilização entre identidades
coletivas etnicizadas e a identidade nacional; incompatibilidades funcionais no plano
organizacional, relacionadas com a tensão entre dinâmicas institucionais de
individuação e de comunitarismo; e disjunções sistémicas entre aqueles dois planos
(Pires, 2003a; 2003b).
Taboada-Leonetti (1990: 62-64), a este propósito, distingue três domínios de
análise sobre os quais os imigrantes organizam a sua ação. Para além do domínio
cultural, que se relaciona com a etnicização e assimilação, no domínio político, os
indivíduos podem organizar-se enquanto movimentos sociais, grupos de pressão ou
mesmo partidos políticos. Finalmente, na esfera institucional, a expressão identitária
mais frequente é a formação de associações étnicas ou comunitárias, mas são possíveis
outras formas mais visíveis institucionalmente, como a edificação ou instalação de
locais de culto e igrejas, escolas de ensino da língua de origem, emissões de rádio,
canais televisivos, entre outros.
No âmbito desta pesquisa, e depois de alguma prospeção empírica, dois
intermediários impuseram-se como particularmente pertinentes: as associações de
imigrantes, enquanto estruturas de socialização, de reforço de laços, de afirmação
identitária, de solidariedades, de mobilização social e política (Horta, 2010: 11); bem
como, as comunidades religiosas que, não se limitando ao suprimento das necessidades
espirituais, se tornam também espaços de expressão de identidades culturais, equilíbrio
emocional e até de resolução de problemas de natureza material e logística da vida
quotidiana (Vilaça, 2008: 84). Em concreto:
•

Foi efetuada uma aproximação à Associação Mais Brasil, que representa os
brasileiros no Porto, com presença nos eventos organizados pela associação,
observação de sessões de atendimento, conversas informais com representantes e
entrevista aos seus líderes associativos. Como aprofundaremos no ponto 7.5
sobre o tema, devido à lógica funcionalista e de procura pontual com que os
associados visitam a AMB, não foi viável tratar comparativamente os inquéritos
recolhidos na associação com os demais.
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•

Entrevistaram-se os líderes religiosos das principais igrejas que atuam no
acolhimento aos imigrantes, nomeadamente, da Pastoral e Ação Social do
Secretariado Diocesano da Obra Católica das Migrações no Porto; do Centro
Comunitário São Cirilo, que pertence aos Jesuítas; e de uma igreja evangélica, a
Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa.

•

Na Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa, por ser uma igreja de origem
brasileira e onde congregam imigrantes de origem brasileira, foram também
aplicados inquéritos por questionário e entrevistas com o objetivo de aprofundar
as especificidades deste contexto. Ao contrário da AMB, na ADCP a partilha da
mesma identidade religiosa sustenta a participação sistemática dos imigrantes na
igreja e a formação objetiva de uma comunidade com a qual pudemos trabalhar
no formato de estudo de caso. Os resultados, embora submetidos ao mesmo
processo de análise (estatística e análise de conteúdo), foram tratados e
analisados separadamente do inquérito geral.

Nível micro
No plano das microestruturas, a teoria dos sistemas migratórios prevê a inclusão
das redes sociais informais desenvolvidas pelos próprios migrantes a fim de lidar com a
migração e o assentamento. Redes informais que incluem relações pessoais, padrões
familiares e domésticos, os laços de amizade e de comunidade, e ajuda mútua em
matéria económica e social (Castles e Miller, 2003: 27). Tem que ver com as relações
interpessoais que os migrantes mantêm com os seus parentes, amigos e compatriotas, a
quem transmitem informação, fornecem assistência financeira, facilitam o emprego e
acomodação (Arango, 2000: 291). Em suma, redes que dão apoio de várias formas,
reduzindo os custos e a incerteza da migração e, portanto, facilitando-a:
“In addition, networks are the main mechanism that makes migration a selfperpetuating phenomenon. Indeed, networks are cumulative in nature. They tend to
grow ever larger and denser, as every move constitutes a resource for those who stay
back, and facilitate further moves, which in turn widen the networks and the probability
of their further expansion. The development of social networks may explain the
continuation of migration independently from the causes that led to the initial
movement. In fact, social networks may often be the foremost predictors of future
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flows. Because of this, migration networks may contribute to the explanation of
differential migration.” (Arango, 2000: 292).

Trata-se, portanto, de uma forma de capital social, associada aos
desenvolvimentos de Bourdieu e Coleman, dois autores que, apesar de pertencerem a
duas tradições muito diferentes, se aproximam em torno da definição deste conceito.
Para ambos, o capital social reside na estrutura das relações, pelo que não é uma
propriedade tangível, mas dependentemente da existência de relações com outros
(Portes, 2000: 138). Define-se, portanto, por ser o “conjunto dos recursos atuais ou
potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos
institucionalizada de interconhecimento e de inter-reconhecimento; ou, noutras palavras,
a adesão a um grupo, como conjunto de agentes que não são apenas dotados de
propriedades comuns, mas estão também unidos por ligações permanentes e úteis”
(Bourdieu, 1980: 2). Uma rede de ligações que é produto de estratégias de investimento
social consciente ou inconscientemente orientadas para a institucionalização ou a
reprodução das relações sociais como forma de angariar os benefícios associados a essa
pertença.
Assim, tal como o capital físico e humano, o capital social constitui um recurso
disponível para o sujeito e, portanto, definido pela função facilitadora de certas ações
dos atores dentro da estrutura, tornando-se, por conseguinte, produtivo, porque torna
possível o alcance de determinados fins que na sua ausência não seriam possíveis
(Coleman, 1988: 101).
E se do ponto de vista institucional as redes de relações sociais nos permitem
falar de integração sistémica, do ponto de vista das redes sociais informais podemos
referir os processos de integração social que, na esfera das migrações, são entendidos
como “os modos de incorporação dos actores individuais em novos quadros de
interacção, em consequência de episódios de mudança social e de deslocamentos intrasistema de ordem (ciclos geracionais ou mobilidade social), ou inter-sistemas de ordem
(migrações)” (Pires, 2003b: 50). Nas palavras de Pires há, assim, uma deslocação que
inclui processos de desintegração da sociedade de partida e de (re)integração na
sociedade de chegada, onde a integração social pode ocorrer sob a forma de duas
lógicas opostas e distintas: entre a assimilação e a etnicização.
Por um lado, os imigrantes podem assumir um processo de integração social por
assimilação, que passa pela “inclusão dos imigrantes no espaço identitário definidor da
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pertença à sociedade de chegada e, portanto, definidor também da possibilidade de
participação alargada do imigrante nos quadros de interacção preexistentes” (Pires,
2003b: 96). Sendo que a assimilação é tanto mais forte quanto decorrer por um processo
de auto e hétero inclusão. Mas assimilação não significa, para este autor,
homogeneização nem mera adaptação, remete muito mais para as referências de uma
pertença nacional comum em sociedades heterogéneas. Uma perspetiva diferente
daquela que foi durante muito tempo maioritária e que remetia para um entendimento da
assimilação enquanto abertura total à cultura de acolhimento em detrimento da de
origem, uma perspetiva herdeira de Robert Park e da Escola de Chicago.
No outro extremo, os imigrantes podem assumir a lógica da etnicização,
entendida como “o conjunto de processos de construção de uma identidade colectiva no
confronto dos imigrantes com as reacções à sua presença na sociedade de chegada,
identidade baseada num sentido de pertença a uma colectividade com uma ascendência
comum” (Pires, 2003b: 100). Sendo que a etnicização funciona muito mais enquanto
resposta à reação da sociedade de chegada, do que enquanto memória cultural
transportada. No plano empírico da realidade concreta, no entanto, Pires concebe que os
contextos imigratórios são muitas vezes o resultado da conjugação múltipla e diversa
entre assimilação e etnicização. Isto deve-se fundamentalmente a dois fatores, primeiro,
porque há geralmente alguma identificação com a sociedade de destino por parte dos
imigrantes; segundo, porque a etnicização varia no espaço-tempo e de acordo com as
populações imigradas.
Mas uma outra ideia é importante esclarecer, é que as redes de sociabilidades
podem não só não convergir entre minorias, como se podem distinguir em diversos
setores no seio de cada minoria. Existem, por exemplo, importantes diferenças na
própria orientação das sociabilidades em função do estatuto sociojurídico, da classe
social, do género ou do próprio tempo de residência e das épocas de chegada à
sociedade de acolhimento (Machado, 2003).

***
As micro, meso e macroestruturas são, por todas as considerações
desenvolvidas, elementos potenciadores ou, na sua ausência, inibidores de um
fenómeno muito particular, as migrações. Mas, compreender as migrações tal como aqui
nos propomos fazer, isto é, dando conta das consequências que derivam do contato com
a sociedade de acolhimento para o imigrante, envolve reconhecer mais do que a
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existência destas estruturas. Compreender os processos migratórios junto de indivíduos
muito concretos – os imigrantes brasileiros residentes no Grande Porto –, envolve
perceber de que forma estas micro, meso e macroestruturas se refletem na estruturação
dos seus trajetos de migração e dos seus processos de integração mais vastos. Sendo
que, para dar conta dos processos de integração dos imigrantes – aqui analisados nas
suas dimensões social, política e cultural –, se procurou compreender outra
problemática, a da relação entre as migrações e os processos de mobilidade social e
apropriação espacial.

1.2. A integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento: questões
concetuais
Pós II Guerra Mundial, num período marcado pela crença que a diversidade
étnica e a democracia enfraqueciam as nações, o mapa político redefine-se e uma nova
vaga ideológica pacifista atingiu o seu auge na década de sessenta. Contra qualquer tipo
de guerra, passou-se também a contestar a sociedade e a pôr em causa os valores
tradicionais, conduzindo a uma forte valorização da diferença.
Contudo, a partir da década de setenta, um capitalismo “desorganizado,
financeiro e monopolista” (Santos, 1994: 79) haveria de ressurgir triunfante. Numa
pujança sem precedentes do princípio do mercado, o aumento das escolhas cresceu em
paralelo com diminuição da capacidade de escolher e a massificação passou a ameaçar
as diferenças. Se o assimilacionismo, assente na monoculturalidade, caiu em descrédito
com a II Guerra Mundial, um multiculturalismo “temperado” e “tolerante” não levou a
caminhos mais fáceis de comunicação interétnica (Touraine, 1997: 216). Caindo assim
num novo essencialismo que deixando espaço para cada cultura se afirmar como
diferente, organiza a sociedade em etnias justapostas, numa visão estática da cultura.
Por esta razão há hoje quem fale, ainda, em transnacionalismo, talvez na continuidade
da tradicional diáspora, mas com as respetivas alterações sociais e tecnológicas
associadas à globalização. O conceito assenta na ideia de que os imigrantes pertencem
cada vez mais a comunidades transnacionais em vez de ao velho Estado-nação e que
mantêm relações tanto com o país de destino como com o país de origem (Castles,
2005; 2002). Outros referem o interculturalismo, no sentido do reconhecimento e
valorização das diferenças e da interação significativa entre culturas (Oliveira e Galego,
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2005). Ou, ainda, há ainda quem defenda a ideia de sociedades pós-étnicas, onde se
rejeitam as atribuições étnicas e raciais em favor dos indivíduos escolherem livremente
as suas identidades (Martiniello, 2005).
Um debate sobre o qual não é nossa intenção posicionarmo-nos e, por isso, não
interessa aprofundar aqui, mas que serve de plataforma para introduzir a problemática
que lhe está subjacente, que é a dos processos de incorporação dos imigrantes nas
sociedades de acolhimento. Estamos agora a referir-nos não diretamente ao conceito de
integração social acima descrito (Pires, 2003a e 2003b), mas ao processo de integração
mais lato, que envolve os processos de integração social (das relações sociais
etnicamente diversificadas), mas também o processo de integração estrutural (marcado
pelo emprego, estadia, participação social e política, etc.) e o processo de integração
cultural (aculturação, mudança cultural e cognitiva). Modos de integração que não
devem ser confundidos, ainda, com o processo de identificação dos imigrantes e que
remete para o nível subjetivo do sentimento de pertença nacional e/ou étnico
(Heckmann, 2005: 100).
Concordamos com Laacher (1991: 56) quando acusa a existência de uma
ideologia da integração e que essa é uma questão de cultura, pelo que, qualquer que seja
a noção que a designa10, ela é um princípio constitutivo fundamental de toda a ordem
nacional e em torno da qual se articulam questões ligadas às representações da coesão
social e da unidade nacional. No entanto, como reflete Sayad (1999: 313), na ausência
de um termo melhor ou mais apropriado, a integração reencontrou um ganho a seu
favor, porque supõe a integridade da pessoa a quem diz respeito. Por outro lado, trata-se
de um conceito muito abrangente e que remete, segundo Pires, a dois problemas básicos
com que se defrontou a teoria sociológica, o problema da ação e o problema da ordem:
“opções envolvem o dilema, caraterístico do mundo moderno, da relação entre a
liberdade e a ordem, o qual, remetendo para categorias fundamentais do universo moral
e político, constituiu-se simultaneamente em questão fundadora da própria sociologia”
(Pires, 1999: 11-12). Porém, uma objeção é importante fazer a este nível. Tal como
Vermeulen (2001: 38), consideramos que, embora seja desejável uma relação entre a
10

A palavra integração herdou o sentido de outras noções concomitantes, como a da adaptação,

assimilação ou inserção. Todas estas noções, observa Sayad, que se revelaram não mais do que
expressões diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes e para usos sociais diferentes, de
um mesmo processo sociológico (Sayad, 1999: 309).
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política e a investigação, no estudo da integração é imprescindível uma certa distância
da ciência em relação à política, sobretudo da sua frequente utilização teleológica, no
sentido que pressupõe um determinado alvo ou solução.
O que aqui nos interessa não é, pois, a conceção de integração enquanto um fim
– o que nos conduziria, novamente, ao debate em torno da sociedade que se quer ter –,
mas, antes, o estudo da integração enquanto processo. Um processo em que se constata
o resultado, mas que não podemos compreender de modo acabado porque ele envolve
todo o ser social das pessoas implicadas e da sociedade no seu conjunto (Sayad, 1999:
305). Ora, se a problemática da integração enquanto processo é importante na vida de
todos os cidadãos de uma sociedade, ela é tão mais decisiva na esfera das migrações
devido ao caráter frequentemente disruptivo que lhe está associado. Enquanto processo
de mudança social intersistemas de ordem, as migrações apresentam-se como “situações
críticas não só sobre a ordem interactiva, mas também sobre o próprio habitus,
disrupções estas que constituem potenciais momentos de aprendizagem social,
eventualmente incorporável sob a forma de um novo estrato de disposições generativas”
(Pires, 2003b: 50).
Nesta linha, definido por Almeida (1993: 830-831), o termo integração remete
para “uma pluralidade vasta, aberta e mutável de estilos de vida, todos partilhando a
cidadania”. O essencial é, portanto, não a homogeneização, mas o aprofundamento e
expressão das capacidades de escolha. Assim se entende que a integração não deve
confundir-se com uma simples forma de promoção social. Mas, então, que critérios nos
permitem definir o conceito? Pegando na questão ao contrário, o mesmo autor (Idem:
832), questionou-se sobre o critério que nos permite dar conta da exclusão. Do ponto de
vista do autor, o critério essencial é o da reversibilidade dos comportamentos, isto é, se
existe capacidade real de agir diferentemente no futuro. Por outro lado, e por mais
relevantes que considere serem outros aspetos da exclusão, o autor coloca a pobreza no
lugar de dimensão mais importante, até pelos efeitos negativos de contágio que tende a
produzir sobre todos os outros recursos. O que não significa que possam ser encontradas
soluções puramente económicas para este problema. Passa, sobretudo, por perspetivas
pluridisciplinares, que implicam uma análise do papel das instituições (das suas
heranças, lógicas, funcionamentos), das relações sociais e dos protagonistas novos ou
virtuais que se deixam entrever na sociedade.
Em estreita articulação com estes pressupostos, adota-se nesta pesquisa a
perspetiva de Machado (2002: 38), para quem a redução dos contrastes sociais das
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minorias é indispensável para se poder falar em integração, sendo que o mesmo não é
necessário em relação aos contrastes culturais, porque diversidade e integração são
compatíveis. Para o eixo social da etnicidade concorrem, fundamentalmente, a
dimensão da composição de classe, mas também outras como a sociodemográfica e a
residencial. Por seu lado, no eixo cultural, a dimensão de maior relevância é a
orientação das sociabilidades, mas também importam outras dimensões, como a língua e
a religião. Da forma como os dois eixos se cruzam, podemos encontrar situações de
etnicidade forte, quando se cruzam contrastes fortes a nível social e cultural, e, no outro
extremo, situações de não etnicidade, quando as continuidades sociais e culturais
assumem expressão máxima. Entre estes dois polos podem ainda encontrar-se quatro
tipos de situações principais: situações de baixos contrastes sociais e culturais, situações
de duplo contraste e, ainda, situações de altos contrastes sociais e baixos contrastes
culturais ou versus.
Assim, tal como Machado, não concebemos a integração como um processo
fechado, mas antes numa linha de contrastes e continuidades, tanto sociais como
culturais, sublinhando que situações de desigualdade social extremas representam
exclusão e, por conseguinte, ausência de integração. A análise sociológica deve, por
isso, estar aberta a novas possibilidades, o que não significa que esqueçam as “velhas”
lógicas. A história tem mostrado que ainda tem muito a nos ensinar. A diferença é que,
como Jorge Vala (1996: 28) nos lembra, as pertenças deixaram de ser “uma questão de
tudo ou nada para passar a ser uma questão de grau”.

1.3. Para uma análise do espaço social em contexto urbano e das suas
apropriações
Partindo do pressuposto que a análise do social não pode ser separada do sistema
de relações sociais e que, por outro lado, as diferentes estruturas coletivas que compõem
o social ganham forma na sua relação com o espaço e o tempo (Ledrut, 1980), procurase compreender nesta pesquisa a forma como as diferentes coletividades se articulam
para compreender a forma como um mesmo contexto espacial pode ser diferentemente
apropriado. Por outras palavras, a partir da forma como está estruturado o espaço social
(isto é, o espaço das relações sociais), associada às possibilidades de coexistência e de
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trocas entre indivíduos que partilham um mesmo território, intenta-se analisar lógicas de
apropriação do espaço diferenciadas (Rémy e Voyé, 2004).
Particularmente, interessa perceber as relações que se estabelecem entre a
sociedade maioritária e os imigrantes brasileiros numa composição espacial muito
particular, o Grande Porto. Precisamente, um espaço urbano11 que, pelas suas
caraterísticas – associadas à concentração de pessoas, atividades e funções (Peixoto,
1990: 98-99) –, tem o potencial de criar múltiplas interações sociais e aumentar a
aleatoriedade das relações sociais (Idem: 108). Por outro lado, diferentemente do que
acontece em Lisboa12, é um espaço que, devido à elevada dispersão territorial dos
estrangeiros, se carateriza por não ter contornos étnicos muito evidentes. É neste
sentido, portanto, que avaliaremos sobre o caráter explicativo da dimensão étnica, mas
também de outras dimensões. Por exemplo, o Porto, principal cidade da região, é
conhecido pela sua particular propensão para processos de divisão social e territorial,
nomeadamente em torno da zona histórica da cidade, das velhas ilhas e dos bairros
camarários (Pereira, 2007; 2005; Guerra, 1992). Relegações territoriais que refletem
emergência de processos de segregação social, onde revelam particular interesse as
divisões de classe no seu interior.
Por conseguinte, tendo em consideração o caráter explicativo da dimensão étnica
na análise das relações sociais entre a sociedade de acolhimento maioritária e os seus
imigrantes, a estruturação do espaço social pode, assim, ser mais complexa e resultar
em lógicas de apropriação do espaço que são o resultado da sobreposição de vários
fatores, entre os quais as questões classistas parecem ganhar uma centralidade relevante.
Enquanto objeto de apropriação, um mesmo contexto espacial pode assim ser
diferentemente apropriado, inclusive de modo contraditório, por diferentes agentes, uma
apropriação que é ela própria parcialmente constitutiva das capacidades respetivas de
transação das várias posições sociais (Rémy e Voyé, 2004: 65). Como refere Louis

11

O conceito de urbano ou de urbanidade e a própria noção de cidade serão aqui usados indistintamente,

na medida em que, mais do que as marcas que distinguem os conceitos, lhes reconhecemos uma
propriedade comum, que remete para a ideia de um espaço ou território específico, associado a um
conjunto de elementos que lhe conferem caraterísticas únicas nos processos de apropriação do espaço e da
sua dinâmica coletiva. Por isso, embora prefiramos a noção de urbano, por na sua génese ser um conceito
aplicável para além das fronteiras da cidade, evocaremos autores independentemente do elogio à cidade
ou ao urbano.
12

A este propósito ver, por exemplo, Fonseca, 2008 e 1999.
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Wirth (1997 [1938]), a urbanidade tem funcionado na razão direta da flexibilização das
fronteiras, da complexificação da estrutura social e das relações transitórias,
predominantemente de tipo funcional, racional e segmentário. Contudo, continua o
mesmo autor, também se tem verificado que não é linear que a urbanidade, na medida
que potencia a existência de uma estrutura social menos rígida, crie situações de maior
nivelamento dos modos de vida.
Esta análise supõe, portanto, a conceção do espaço social de Bourdieu (1997: 7),
onde as probabilidades de encontro estão altamente relacionadas com as diferentes
posições que os agentes nele ocupam, definidas em função do peso relativo das
diferentes espécies de capital no volume total. De outra forma, esta análise supõe tomar
o ethos de posição como elemento chave a partir do qual se podem entender as várias
lógicas de apropriação. Rémy e Voyé (2004: 115), na linha de Gurvitch, concebem que
as “posições” ou as “classes” se constituem enquanto grupos à distância, isto é,
enquanto grupos que podem ser operantes apesar da distribuição social e do afastamento
– podendo estes fatores associar-se, em alguns casos, à constituição de redes fechadas
de relações. Ou seja, a “proximidade territorial já não é a base prioritária da
proximidade cultural e as formas culturais autonomizam-se em relação ao enraizamento
regional de tal modo que o papel do espaço se vai reduzindo no fechamento das redes de
interdependência” (Idem: 87). Por conseguinte, surge uma possibilidade de
heterogeneidade espacial interna e de homogeneidade externa em relação a espaços
imediatos e contínuos de coexistência, nomeadamente ao nível da habitação, o que
implica que a proximidade espacial tenha deixado de ser o indicador ou o garante da
proximidade social e cultural.
O que aqui nos interessa aprofundar não é o acesso à habitação (Malheiros e
Fonseca, 2011)13 nem a morfologia urbana ou as tipologias dos alojamentos dos
imigrantes (Rebelo, 2010; 2006)14. Mais do que a segregação espacial15, que remete

13

Malheiros e a sua equipa concluem que, apesar da deterioração das condições de habitação e do esforço

crescente para manter a habitação, na Área metropolitana do Porto as diferenças entre as condições de
habitação dos nacionais e dos imigrantes são menores do que, por exemplo, acontece na Área
Metropolitana de Lisboa e no Algarve (Malheiros e Fonseca, 2011: 175).
14

Neste caso, Rebelo (2010; 2006) conclui que, no geral, os estrangeiros residentes na Área

Metropolitana do Porto se caraterizam por níveis de habilitações literárias superiores aos dos portugueses,
ocupam posições elevadas a nível profissional, que estão cada vez mais aproximados das condições de
vida destes, que têm um bom acesso às oportunidades profissionais e habitacionais, e que, por isso, não
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para a desigualdade na distribuição dos grupos sociais no espaço físico, interessa-nos
perceber a segregação sociológica, o que significa a ausência de interação entre os
diferentes grupos (White, 1983: 1009). Uma análise que assenta no pressuposto que
muitos são os casos16 de grande distância social em contextos de forte proximidade
geográfica (Chamboredon e Lemaire, 1970). Uma distância que não é apenas
económica, mas também cultural, social e eminentemente relacional (Guerra, 1992:
169). Por conseguinte, com base na noção simmeliana de espaço social, Paula Guerra
sustenta que o espaço e a sua morfologia não têm interesse por si mesmos para a
abordagem sociológica, pelo que se reveste de real importância para esta abordagem são
as relações sociais que se desenvolvem dentro do espaço urbano e das suas formas
(Guerra, 2003: 78).
Os ganhos no espaço social podem assim, segundo Bourdieu (2003: 163-164),
ser de três tipos: ganhos de localização, ganhos de posição ou de classe
(particularmente, os simbólicos, de distinção, ligados à posse monopolística de uma
propriedade distintiva), mas podem ser também ganhos de ocupação ou de acumulação,
que mantêm à distância ou excluem toda a espécie de intrusão indesejável. A cidade é,
neste sentido, de acordo com Guerra (2003: 84), um conceito descritivo, isto é, remete
para as materialidades concretas, o domínio do construído sobre o não construído, mas
é, igualmente, um conceito interpretativo, no sentido da existência de uma grande
imbricação entre a apropriação do espaço e a emergência de uma dinâmica coletiva,
privilegiando os lugares onde os diferentes grupos encontram entre si possibilidades
múltiplas de coexistência e de trocas mediante a partilha de um mesmo território, daqui
resultando uma multiplicidade de expressões simbólicas heterogéneas e, assim,
descontinuidades sócio espaciais (Guerra, 2003: 84). A este propósito, a autora refere
ainda que se tem verificado o facto de muitas populações necessitarem de pontos de
referência evidentes, situação geralmente mais proeminente em grupos sociais
desfavorecidos que assumem a sua segurança ontológica e entendimento teórico nas

existe discriminação no acesso aos locais de residência e de trabalho, o que lhes permite atingir elevados
estatutos profissionais e sociais.
15

Alguns autores usam também a expressão “segregação residencial” para descrever o mesmo fenómeno

(Massey e Denton, 1988).
16

Sobre esta questão Bógus (2009: 118-119) exemplifica, de forma paradigmática, os casos de castas na

Índia; das cidades litorâneas brasileiras; das praias enquanto espaços democráticos de sociabilidade e
lazer; e das favelas em grande proximidade com residências de alta renda.
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relações de conhecimento pessoal e nas relações de vizinhança (Idem: 87). Pontos de
referência assentes, frequentemente, no familialismo, no caráter fechado das
associações, em reivindicações regionais ou institucionais e até uma certa xenofobia,
enquanto caraterísticas de uma sociedade em que o coletivo se tende a dissolver pela
generalização do individualismo (Fernandes, 1990: 60)
A este propósito, por exemplo, alguns autores (Rebelo, 2006: 63; Katzman cit.
por Bógus, 2009: 120) referem a importância de analisar o “efeito vizinhança”, baseado
na ideia de que os níveis de “atingimento profissional” dos imigrantes estão fortemente
dependentes das caraterísticas das respetivas vizinhanças. Nomeadamente através da
influência que exercem sobre os processos de formação de redes sociais de
comunicação, as caraterísticas das vizinhanças alargam ou restringem o acesso às
oportunidades sociais e profissionais. São estas redes, fundadas nos locais de residência,
mas também de trabalho, que permitem uma progressiva integração social, económica,
cultural e religiosa de diferentes comunidades étnicas. Ou, pelo contrário, na ausência
do aprofundamento destas redes podemos encontrar aquilo a que Bruto da Costa (1998:
21-25) denomina por “privação do tipo relacional”, muitas vezes associada ao
isolamento, à falta de autossuficiência e à dependência pessoal. Uma privação que pode
estar em estrita relação com a exclusão económica, mas também pode ocorrer sem
qualquer tipo de falta de recursos, nomeadamente numa sociedade cada vez menos
solidária e mais egoísta.
Há aqui, portanto, uma dimensão relacional onde as redes sociais desempenham
um papel fundamental para o seu desempenho pessoal e profissional. As redes de
comunicação fundadas nos espaços de residência e de vivência potenciam uma
progressiva integração de diferentes comunidades étnicas e a inserção dos indivíduos
num todo urbano mais vasto, sendo, em parte, responsáveis pelas oportunidades
económicas e sociais com que estes se deparam. Ao mesmo tempo que influenciam os
seus valores e preferências, ajudam a traduzir as perceções que conduzem ao
aproveitamento das oportunidades sociais e económicas emergentes (Rebelo, 2006: 56).
Em suma, cada espaço, para além da sua localização geográfica específica –
espaço absoluto – exibe caraterísticas de espaço relativo (associado aos movimentos
espácio-temporais e às caraterísticas dos movimentos das pessoas, serviços e bens), e de
espaço relacional (Harvey cit. por Rebelo, 2006: 59). Este último “envolve toda a rede
de relações estabelecidas no dia-a-dia pelos indivíduos no seu relacionamento com o
ambiente que os rodeia, no contexto temporal passado, presente e através das
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expectativas que se delineiam em relação ao futuro, e que se traduz numa enorme
complexidade de relações entre as pessoas, os bairros, os locais de residência, trabalho,
distracção e passeio” (Rebelo, 2006: 59). Um espaço relacional que tem o potencial de
se intensificar nas “cidades de densidade social acrescida e interseções múltiplas, de
referências culturais plurais e quadros de relacionamento social fervilhantes, de estilos
de vida variados, sejam eles consolidados, emergentes ou combinatórios, em suma,
nestas cidades que se constituem como cenários por excelência de diversidade social e
cultural (Costa, 2003: 122).

1.4. Modelo analítico
Em estreita articulação com os pressupostos desenvolvidos e para alcançar o
objetivo principal desta investigação, que é o de compreender a forma como as
migrações se relacionam com a mobilidade social e apropriação espacial dos imigrantes
brasileiros no Grande Porto, contribuindo para a compreensão dos processos de
integração dos imigrantes, o modelo de análise tem em consideração três dimensões: a
dimensão social, política e cultural, com um enfoque privilegiado na problemática da
mobilidade social e apropriações espaciais. Coloca-se como hipótese que são as
dimensões estruturais das migrações (dimensão social e política) que melhor explicam a
integração destes imigrantes; enquanto a dimensão cultural/simbólica funciona melhor
como uma dimensão de reforço das demais do que por si só, isto é, enquanto variável
explicativa de integração.
Desde logo, os processos de integração dependem das caraterísticas da
população imigrada (Pires, 2003b: 105-107), nomeadamente, do próprio funcionamento
da rede migratória, dos projetos iniciais de migração e das competências, recursos e
oportunidades que estes indivíduos podem mobilizar, geralmente, deficitários (Vilaça,
2008: 83). Remete para a problemática das classes e do volume e estrutura dos capitais,
onde o capital económico tem um papel primordial (Bourdieu, 2010 [1979]). Uma
análise tão mais pertinente por estarmos a tratar de uma imigração com motivações
predominantemente económicas e profissionais (Malheiros, 2007b: 34) e de uma
dimensão indispensável para se poder falar em integração até pelos efeitos negativos de
contágio que tende a produzir sobre todos os outros recursos (Machado, 2002; Almeida,
1993). Nossa hipótese é, portanto, de que os recursos escolares, profissionais e, por
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conseguinte, o lugar de classe que o emigrante é portador têm uma relação direta com os
respetivos recursos escolares e profissionais e a posição de classe que o imigrante é
capaz de alcançar na sociedade de acolhimento. Por outras palavras, as caraterísticas de
origem induzem o processo de integração estrutural do imigrante na sociedade de
chegada e definem trajetos de mobilidade social.

Figura 2 – Modelo analítico
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Em segundo lugar, a integração depende das orientações das políticas dos
Estados nacionais, nomeadamente na regulação das entradas, pelo que quanto maior for
a sua restrição, maior é a tendência para se cair nas redes da informalidade e ilegalidade,
o que leva a um reforço potencial das dinâmicas intramigrantes e da etnicidade. Por
outro lado, quanto mais restritivo for o acesso à nacionalidade, mais o acesso aos
direitos fica limitado e o “imigrante tende a ser definido e a autodefinir-se como
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estranho, e maior é portanto a probabilidade de emergência de uma etnicidade reactiva”
(Pires, 2003b: 106).
Em terceiro lugar, os processos de integração dependem da dimensão cultural.
Remete para as redes de sociabilidade primárias (redes familiares, de amizade, família e
vizinhança) e secundárias e, portanto, para a noção de capital social (Bourdieu, 1980),
externo ou interno (Machado e Abranches, 2007), e de capital social negativo (Portes,
2000: 146-149). Outros vetores de análise cultural remetem para os contrastes e
continuidades ao nível da língua, dos valores, costumes e crenças (Machado, 2002); da
confiança nas instituições da sociedade de acolhimento (Vilaça, 2008); e das reações
sociais à imigração, como discriminação e estigmatização, em que “a cor da pele ou
outro qualquer atributo são tão só os critérios simbólicos usados para delimitar as
fronteiras raciais ou étnicas” (Pires, 2003b: 107). Se os comportamentos racistas têm
pouca visibilidade e são reduzidos, o mesmo não se passa com os comportamentos
xenófobos (Lages et al., 2006: 27), dando origem a um novo racismo ou racismo subtil
(Vala, 2004: 49), baseado menos na conceção de hierarquia racial e muito mais numa
hierarquia cultural e étnica. Novas expressões de racismo e xenofobia mais indiretas,
menos intencionais, de expressão não consciente ou automática, que tendem a fazer
esquecer a permanência das formas ainda presentes de preconceito flagrante, mas
também das posições mais igualitárias e antirracistas (Vala, Lima e Lopes, 2003).
Finalmente, tentamos compreender a integração social através da análise das
apropriações espaciais para problematizar como os contextos urbanos, que são por
excelência cenários de grande diversidade social e cultural, potenciam (ou não) a
emergência de uma dinâmica coletiva, associada às possibilidades de coexistência e de
trocas entre indivíduos que partilham um mesmo território. Uma análise que privilegia
os ligames sociais – que estão frequentemente associados a espaços concretos como o
local trabalho, a residência, o lazer, etc. – para dar conta do potencial do
estabelecimento de determinadas redes em processos de integração urbanos mais vastos.
A nossa hipótese é de que, apesar das múltiplas probabilidades de interação que a lógica
urbana possibilita, o espaço relacional é um espaço social fragmentado e, por isso, é um
espaço de probabilidades de aproximação e de distanciamento. Probabilidades que não
são, de todo, indiferentes a todo um conjunto das outras caraterísticas sociais, culturais e
políticas, mas sobretudo classistas.
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Capítulo 2. Contornos históricos de um processo: a imigração
brasileira para Portugal
2.1. Portugal: país de imigração
Se o território português na Península quase não variou desde finais
do século XIII, o número de habitantes que o tem habitado, esse,
variou e as suas variações são necessariamente a primeira
abordagem à compreensão global deste povo. (Godinho, 1977: 19).
.

A história do Reino de Portugal, estabelecido e independente desde 1143, razão
pela qual se proclama o mais antigo Estado-nação europeu, figura-se sem maior
relevância até ao advento da Idade Moderna, altura em que se transforma na principal
potência mundial colonizadora. Se em 1415 a dispersão de Portugal pelo mundo começa
através da tomada de Ceuta e, pouco depois, da colonização de Porto Santo e Madeira, é
com a descoberta do Brasil, em 1500, que a expansão ultramarina portuguesa e
consequente emigração e povoamento das áreas conquistadas ganham fulgor. Os
portugueses passam a povoar, no Atlântico, os arquipélagos dos Açores, Cabo-Verde e
São Tomé; no norte de África algumas cidades-portos de Marrocos; descobrem e
povoam o Brasil; dominam os rios da Guiné, Serra Leoa e a costa do Golfo; ocupam
ainda as cidades-portos da África Oriental e algumas cidades do Extremo Oriente; na
própria Europa, para além das colónias de judeus fugidos à inquisição, Portugal tinha
feitorias em Antuérpia, Sevilha, Veneza e Chios (Godinho, 1977: 54-55).
Assente numa tradição de conquista e povoamento de novos mundos, ao longo
dos séculos Portugal tem sido referido como um país predominantemente emigratório.
Com um número de saídas para o estrangeiro ainda moderado durante o século XV, a
partir dos finais do mesmo século os fluxos emigratórios não deixariam de crescer. No
entanto, se estes fluxos não diminuíram o total de habitantes no país, explicaram pelo
menos o seu lento crescimento populacional e, por outro lado, concorreram para
esconder uma outra realidade que remonta ao século XV e que tem que ver com as
entradas de mão de obra estrangeira predominantemente de origem escrava (Idem: 5558). Data de 1443 o primeiro carregamento de escravos africanos em território
português e, já no século XVI, Portugal tinha mais escravos que qualquer outro país da
Europa (Neves, 2004: 81). Aliás, como refere Godinho (1977: 57), “as saídas foram em
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parte compensadas pelas entradas de escravos”, que no século XVI se estima terem
atingido os 10% da população do Reino.
Por outro lado, ainda, como sintetiza Margarida Durães (2009: 171-173),
algumas condições económicas, sociais e políticas atraíram a Portugal, desde o século
XV, comunidades de origem italiana com um importante papel no desenvolvimento das
relações comerciais portuguesas com o Mediterrâneo, bem como na própria expansão
portuguesa. Mais tarde, durante os séculos XVIII e XIX, também os ingleses se
instalaram no Norte de Portugal, com um importante papel nas atividades comerciais,
industriais e agrícolas e no próprio estabelecimento de acordos entre os dois países. Ou,
mais visível ainda, podemos referir a entrada de milhares de espanhóis, especialmente
galegos – não só refugiados políticos que aqui permaneceram durante as guerras
carlistas (século XIX), mas também trabalhadores predominantemente temporários e
sazonais – que, no seu conjunto, constituíam, em 1890, 68,9% da população estrangeira
em Portugal (Alves, Ferreira e Monteiro, 1992: 219).
Com uma presença quantitativa mais reduzida, embora particularmente visível
nos centros urbanos do Porto e Lisboa, também alemães, flamengos, muçulmanos e
judeus, foram marcando a história dos fluxos imigratórios desde o século XVI.
Comunidades bastante fechadas, mas com repercussões ainda hoje visíveis na arte e
arquitetura das igrejas, museus e monumentos e com papéis essenciais em termos
sociais e económicos (Neves, 2004: 82; Lains e Silva, 2005: 63). Ainda a propósito dos
estrangeiros em Portugal, para além das claras insuficiências na contabilização destes
fluxos, e cujas tendências de subavaliação são reconhecidas, sublinhamos o papel que a
Inquisição teve na conversão dos judeus em cristãos-novos entre os séculos XVI e XIX,
o que pode esconder um número muito superior.
Já no século XX, a década de trinta, devido à reduzida expressão do número de
emigrantes e à entrada de refugiados e fugidos à guerra, ficou também associada a um
saldo migratório positivo que juntamente com um saldo natural elevado conduziu ao
mais alto crescimento populacional da população portuguesa durante todo o século XX
(Rosa, 2001: 52). Todavia, se toda a informação anterior não é de se desconsiderar, a
análise dos dados revela também que, em termos absolutos, o número de imigrantes em
Portugal nunca foi muito expressivo até meados da década de setenta, muito em
particular entre os anos de 1974 e 1976. Circunstância à qual acresce uma mudança na
natureza destes fluxos, pelo que, se até à primeira metade do século XX a diversidade
de nacionalidades imigrantes era predominantemente europeia, cumprindo fluxos com
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países que tradicionalmente comercializavam com Portugal, desde então essa
configuração modificou-se substancialmente. O fim da ditadura salazarista e o
consequente processo de descolonização (com o retorno de milhares de portugueses,
bem como de estrangeiros provenientes das ex-colónias), as transformações económicas
(potenciadas pela entrada em 1986 para a Comunidade Económica Europeia) e a adoção
de políticas de restrição à imigração em países tradicionalmente imigratórios do Norte e
Centro da Europa, com consequências no reencaminhamento de alguns fluxos para o sul
europeu, viriam a transformar progressivamente Portugal num “país de imigração”.
Reconhecimento que conduziu a uma também crescente preocupação estatística em
torno da contabilização e conhecimento dos estrangeiros em Portugal, pese embora,
ainda, com fortes limitações, as quais têm de ser tidas em consideração na análise que
daqui para a frente se fará dos dados. A consciencialização deste problema passa por
concluir que:
“ (…) o recenseamento de 1981 sobrerregista significativamente o número de
estrangeiros a residir em Portugal devido a não distinguir naturalidade de nacionalidade;
o Recenseamento de 1991 não registou a residência em Portugal de um número
significativo de nacionais de outros países. O que esta conclusão implica é que sabemos
extremamente pouco sobre os imigrantes em Portugal, porque a única fonte disponível
com consistência interna apresenta sérias limitações, dado que o número de
características dos imigrantes tratadas e divulgadas pelo MAI-SEF é muito restrito e a
sua divulgação sistemática com alguma profundidade só se inicia em 1990.” (Baganha e
Góis, 1999 [1998]: 261).

Feitas as devidas ressalvas relativamente às fontes aqui utilizadas17, este estudo
privilegiará para a análise dos fluxos e das permanências a base de dados do SEF,
entidade que veio progressivamente a concentrar a responsabilidade da informação
disponibilizada sobre esta matéria. Mas faremos uso também da informação estatística
dos Recenseamentos Gerais da População para a compreensão da dispersão territorial e
da demografia da população estrangeira residente até ao ano de 1991 (uma vez que esta
informação não existe no SEF), mesmo reconhecendo que daí só se poderão obter as
tendências da população estrangeira, as quais não devem ser lidas pela exatidão dos seus
números absolutos.
17

Para uma compreensão mais profunda das limitações dos dados disponíveis deve consultar-se o

capítulo “Análise crítica das fontes” in Rosa, Seabra e Santos, 2003: 26-33.
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Posto isto, a informação disponível permite-nos perceber que entre 1960 e 1980
a população estrangeira residente de forma legal em Portugal cresceu cerca de 147%,
passando de 0,3% em 1960, para 0,5% em 1980, apesar de, em 1989 a população
imigrante representar apenas não mais do que 1% da população total no país, situação
que leva Rocha-Trindade a afirmar que tal facto “não era suficiente, de modo algum,
para classificar Portugal como país de imigração” (Rocha-Trindade, 2004: 174).

Figura 3 – Total da população estrangeira residente em Portugal em diferentes
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Fonte: Dados 1960-1975 disponíveis em Pordata – Base de dados Portugal Contemporâneo.
Fonte: Dados a partir de 1980 disponíveis em SEF, 2012.

Quanto às suas origens, tal como a figura 4 nos mostra, é também possível dizer
que eram imigrantes sobretudo provenientes dos PALOP, dos países europeus e
americanos, o que dava à imigração, quanto às suas principais origens, um caráter
histórico assente na proximidade linguística e cultural (Rocha-Trindade, 2004: 174).
Aliás, uma caraterística que iria permanecer ainda durante os anos noventa, década que
ficou marcada sobretudo pela grandeza dos seus números. O efetivo de residentes18
18

A propósito dos números aqui apresentados, estamos obviamente a cingir-nos à população brasileira

com estatuto legal de residente porque se considera essa a melhor forma de captar a imigração a partir dos
dados disponíveis, mas reconhece-se que são dados que estão subvalorizados, uma vez que para além da
população residente, outras formas de permanência legal ou de estadia irregular possam coexistir.
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estrangeiros (legais) atingiu, em 1999, cerca de cento e noventa mil residentes, isto é,
1,9% da população do país, o que representa quase o dobro do total em relação ao fim
da década anterior. Um aumento que se explica não apenas pelo efetivo contínuo
crescimento dos fluxos de entradas em Portugal, mas também pela legalização de
imigrantes irregulares que permaneciam no país de há anos a essa parte e que só os
processos de regularização extraordinários de 1992 e 1996 permitiram melhor
contabilizar.
Face a este panorama, Portugal passa a ser reconhecido definitivamente durante
os anos noventa como um “país de imigração”, o que não significa que tenha deixado de
ser um país de emigrantes, mas tão só a também consolidação de Portugal como país de
destino para milhares de estrangeiros. Condição, aliás, que leva alguns a considerem-no
um regime “misto” cuja receção e emissão simultânea de fluxos coloca Portugal num
lugar relativamente original à escala da UE (Peixoto, 2007a: 467; Machado, 1997: 16).
Mais, Malheiros acrescenta que avaliar Portugal como um país que repentinamente se
transformou num país de imigração baseado unicamente na análise dos fluxos de
pessoas pode ser muito simplista. O autor justifica sublinhando que “os migrantes
estabelecem ligações que conduzem a estratégias de vai-e-vem que podem prosseguir
após os picos migratórios e desenvolvem redes transnacionais em que o capital, bens, a
informação e a cultura circulam” (Malheiros, 2005: 252). Práticas que se forem tidas em
conta relativamente aos emigrantes e descendentes lusos (exemplo do autor), nos
obrigam a perceber os seus impactos e a combinar, mais uma vez, emigração com
imigração.
Com a viragem para o século XXI o cenário de um Portugal destino de milhares
de imigrantes viria a sofrer, ainda, uma mais profunda transformação. As mudanças
foram particularmente visíveis no ano de 2001 com a alteração da lei de estrangeiros, a
qual possibilitou a regularização de trabalhadores estrangeiros por conta de outrem
através da criação da figura da autorização de permanência (AP) e, dessa forma,
permitiu contabilizar nesse mesmo ano um peso de 3,4% da população estrangeira com
permanência regular em relação à população residente. Mas as mudanças da viragem do
século são sobretudo significativas no que diz respeito às origens desses estrangeiros.
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Figura 4 - População estrangeira residente em Portugal por posição nas dez principais nacionalidades
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Referimo-nos, sobretudo, à entrada de milhares de imigrantes de países da
Europa de Leste, especialmente Ucrânia, Roménia e Moldávia que, tendo sido os
principais beneficiários da nova figura da AP, contribuíram para alterar a paisagem
cultural de Portugal. O facto dos imigrantes originários do leste europeu, especialmente
da Ucrânia, aparecerem como uma das principais nacionalidades apenas no ano de 2006
tem que ver com o facto dos detentores de AP só cinco anos após a sua concessão
consecutiva terem podido convertê-las em vistos de residência, o que ocorreu apenas
nesse ano.
Por outro lado, o ano de 2006 é ainda assinalável pelo desaparecimento dos
imigrantes dos Estados Unidos e França do ranking das dez nacionalidades mais
representativas e pela passagem do Brasil para a primeira posição, o que ocorre por ter
mais que duplicado o seu contingente de residentes nesse ano.
Em termos absolutos, o contingente geral de estrangeiros cresce continuamente
até ao ano de 2004 inclusive, dando-se uma quebra em 2005 particularmente devido à
diminuição do referido contingente de leste. Esta situação pode ser lida com base no
facto de muitos destes imigrantes estarem ligados ao trabalho na construção civil, área
que se alimentou fortemente à custa da realização em 2004 do campeonato europeu de
futebol no país. Feita esta exceção, a partir de 2006 o contingente de estrangeiros volta a
crescer de forma sustentada, embora muito mais contida, atingindo até 2010 os valores
de crescimento máximos de 3,7%, em 2007, e mínimo de 1,0%, em 2008. De sublinhar
para o ano de 2008 que este é considerado pelo SEF o “ano zero de uma nova etapa nos
ciclos imigratórios para Portugal”, em virtude das alterações decorrentes da plena
aplicação da nova lei de estrangeiros (Lei n.º 23/2007), que colocou fim à figura da AP,
e da alteração da metodologia estatística que passou a ser extraída, exclusivamente, do
novo Sistema Integrado de Informação do SEF (SIISEF). Até então, por limitação
metodológica, sempre foi admitida a possibilidade de uma eventual sobreavaliação dos
valores estimados a cada final de ano.
De acordo com os dados mais atuais, em 2011, residiam legalmente em território
português 436 822 estrangeiros, entre Títulos de residência (434 708) e Prorrogações de
vistos de longa duração (2.114). Números que significam um decréscimo de 1,90% em
relação ao ano de 2010 que, para os especialistas (SEF, 2012), marca uma quebra no
crescimento sustentado19 que pautou os últimos anos relativamente à população
19

Com exceção do ano de 2005, pelas razões já mencionadas.
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estrangeira em Portugal e para o qual muito tem contribuído a diminuição do
contingente dos originários dos países de língua oficial portuguesa e, especialmente em
2011, o contingente brasileiro (-6,63%). No geral, uma situação que se relaciona
seguramente com a crise económica e financeira que o país atravessa e, portanto, com a
diminuição dos fluxos de entrada (visível através da diminuição das emissões de
primeiros títulos de residência), mas também, como lembram as mesmas fontes, com o
crescente acesso à nacionalidade portuguesa (27 819 pareceres positivos), o que dilui
estatisticamente os estrangeiros no seio da população autóctone.
Face a este decréscimo, o contingente de imigrantes da Roménia foi o único a
crescer em 2011 (+6,7%), mas o Brasil (25,5%) continua a marcar a sua posição de
destaque, liderando desde 2006 a tabela das principais nacionalidades da população
estrangeira residente em Portugal. Para além do Brasil, atualmente, distinguem-se,
então, os ucranianos (11,0%), cabo-verdianos (10,1%), romenos (9,0%), angolanos
(4,9%), guineenses (4,2%), ingleses (4,0%), chineses (3,8%), moldavos (3,1%) e sãotomenses (2,4%). Os restantes, em conjunto, representam 21,9% do total.

Dispersão territorial
Do ponto de vista territorial, dados dos censos de 196020 mostram como a
população estrangeira, ao contrário da população autóctone21, se concentrava já, à
época, muito mais em torno dos centros urbanos (61,4%) do que das zonas rurais
(38,6%), especialmente em torno das cidades de Lisboa e Porto, apesar das atividades
ligadas à agricultura ocuparem o quarto lugar nas atividades mais desenvolvidas pelos
estrangeiros em Portugal.
Se esta tendência de concentração nos espaços urbanos por parte da população
estrangeira já se verificava nos anos sessenta, a mesma foi-se sedimentando com o
crescimento e desenvolvimento das cidades que, pelo potencial de emprego que
representam, passaram a atrair cada vez mais imigrantes. Por exemplo, em 2001 (dados
do SEF), só os distritos de Lisboa e Porto, juntos, agregam no seu território 60,1% do
total da população estrangeira. Um crescimento das cidades que em Portugal coincide
ainda com um processo de litoralização. Para dar uma ideia, 63% da população
20

Censos 1960, Tomo IV – Estrangeiros, Órfãos, Cegos e Surdos-mudos.

21

Censos 1960, Tomo II – Famílias, Convivências e População residente e presente, por freguesias,

concelhos, distritos e centros urbanos.
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portuguesa, em 1991, e 65%, em 2001, está concentrada nas regiões do litoral22 (Rosa e
Vieira, 2003: 80), fruto quer das migrações internas da década de sessenta, quer de um
duplo movimento de retornados (nacionais das ex-colónias e emigrantes portugueses)
na década de setenta. Todavia, se no início as cidades de Lisboa e Porto tinham um
protagonismo estatístico, atualmente o panorama é diferente. Da importância da
população residente em lugares de dimensão não muito pequena vai ressaltando uma
rede muito densa de cidades de dimensão intermédia que funcionam como novos polos
de atração e que definem uma rede de fluxos intra e inter-regionais que se articulam
com as lógicas dicotómicas anteriores (Rosa e Vieira, 2003: 81-83).
À semelhança do que aconteceu com a população portuguesa, e de acordo com
o que para Reis e os seus colegas é ilustrativo de uma originalidade da imigração para
Portugal (Reis et al., 2010: 69), a partir de meados da década de noventa, também esta
se dispersou no território produzindo efeitos significativos nas diversas regiões,
nomeadamente, impactos quantitativos, mas também qualitativos, na sua demografia e
na estrutura dos mercados de trabalho. Designadamente, um conjunto de concelhos e de
cidades de pequena e média dimensão que, graças a uma “melhoria generalizada do
sistema de comunicações, traduziu-se num maior dinamismo territorial, em que a
intensificação das mobilidades assume um papel de relevo em certos processos de
desenvolvimento local” (Idem: 585).
Situação, ainda assim, que não deixa de evidenciar a supremacia que o litoral e o
Algarve têm na atração demográfica, bem como a perda populacional do interior Norte
e Centro e do Alentejo. Em 2010 (SEF, 2011), só o litoral-sul, nomeadamente, nos
distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, agregava no seu conjunto 69,39% do total de
estrangeiros no país. Números que nestes três distritos representam um decréscimo de
3,26% em relação ao ano anterior (muito superior ao total de -1,97%), o que reflete o
facto de serem regiões de forte concentração de atividade económica e, portanto, áreas
largamente atingidas pela crise económica e financeira.
Seguido desta, a região do litoral-norte, particularmente nos distritos do Porto,
Leiria, Santarém e Aveiro, é a região que capta mais imigrantes. Situação que também
não deixa de evidenciar o que acima se dizia sobre a maior dispersão territorial dos
estrangeiros. Por exemplo, é a partir do ano 2000 que distritos como os de Leiria e
22

As autoras consideram as regiões do litoral as seguintes NUTS de nível III: Minho-Lima, Cávado,

Grande Porto, Baixo Voga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral Oeste, Grande Lisboa, Península de Setúbal,
Alentejo litoral e Algarve.
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Santarém aparecem com crescente importância, o que para o SEF se explica
particularmente pela criação da figura da AP, na medida que esta permitiu dar
visibilidade a muitos estrangeiros (sobretudo oriundos do Leste Europeu) que
permaneciam em Portugal de forma não regular, ao mesmo tempo que incrementou os
fluxos imigratórios.
A importância da criação da AP não é, de todo, de se poder desconsiderar, tanto
mais quando percebemos que, por exemplo, entre 2001 e 2004 as AP concedidas
baixam em muito o peso relativo dos estrangeiros na Grande Lisboa e Algarve (55%)
em relação ao peso total de estrangeiros residentes nestas regiões (67% em 2004) e,
simultaneamente, aumentam o peso relativo do Norte e Centro (35% por oposição aos
27% do universo de imigrantes residentes) (Reis et al., 2010: 98).

Uma nova demografia
As consequências da transformação de Portugal num país de imigração são,
como se percebe acima, eminentemente territoriais, mas as estatísticas permitem-nos
ainda perceber que elas são também demográficas. Não é nosso propósito aprofundar
com especificidade estas questões no âmbito desta pesquisa, todavia, é ainda pertinente
refletirmos, a partir dos dados, sobre as suas mais visíveis manifestações.
Uma das questões que é alvo de uma parte significativa das publicações a nível
nacional e europeu em torno das migrações prende-se particularmente com o papel
desempenhado pela entrada de milhares de imigrantes em idade ativa em países com um
crescente envelhecimento populacional. Uma situação que pode ser tão mais evidente
quanto mais elevado for o índice de fecundidade nos países destes imigrantes, bem
como quanto mais forte for a imigração feminina. Sem exceção relativamente à
generalidade dos países, a relevância das migrações na alteração da demografia
portuguesa tem sido evidente. Aliás, como sublinha Peixoto (2009: 8)23, a observação
permite perceber que este não é um fenómeno novo, a diferença é que, se outrora as
emigrações eram as principais responsáveis, “é agora a imigração que explica muito do
presente e futuro da população portuguesa”.
Padecente de um progressivo e sustentado envelhecimento, a Europa, em geral, e
Portugal, em particular, começaram a sofrer das suas consequências mais diretas, como
23

João Peixoto e Maria João Valente Rosa são quem mais tem trabalhado sobre a questão da demografia

e das migrações no caso português.
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o agravamento da pressão exercida pela população dependente, predominantemente
idosa e que na sua maioria nunca contribuiu para o sistema, relativamente à população
adulta ativa, que o suporta. Um fenómeno de expressão global, mas que apresenta
variações regionais significativas, nomeadamente com o interior e o sul do país mais
envelhecidos – mais perto dos padrões dos países europeus mais avançados –, e litoral e
norte, mais jovens.
Perante um processo que se prevê cada vez mais irreversível, em que os índices
de fecundidade dificilmente atingirão novamente o nível de substituição (2,1 crianças
por mulher), emergiu a noção de “migrações de substituição”, isto é, a quantidade de
imigrantes necessária em cada país para alcançar o equilíbrio demográfico (Peixoto e
Abreu, 2009: 720). Uma perspetiva claramente positiva relativamente às consequências
demográficas da população, mas que em prospetiva, por si só, pode já não ser realista
ou, pelo menos, já não é decisiva na travagem do processo de envelhecimento, embora
possa desagravar o processo (Rosa, 2001: 372; Rosa e Vieira, 2003: 119). Nesta ótica,
mesmo que os níveis de fecundidade aumentem ligeiramente, a travagem do processo
de envelhecimento está fora de questão, passando a fecundidade e os movimentos
migratórios a ser fatores de velocidade deste processo. Assim, como sintetiza Peixoto
(2009: 20), os efeitos da imigração emergem como claramente benéficos no curto prazo,
porém, a menos que novas entradas se registem continuadamente, como parece
plausível para o autor vir a acontecer no caso português, estes efeitos desaparecem com
o tempo, porque os imigrantes envelhecem e os seus índices de fecundidade diminuem.
Para além do que Peixoto (Idem: 14) considera serem os “efeitos demográficos
directos”, como o fluxo primário de entrada ou saída de pessoas”, também a sua
estrutura por idades e sexos têm relevantes “efeitos secundários”. Como a figura 5 deixa
perceber, de um equilíbrio etário na década de sessenta passou-se para uma situação de
forte jovialidade da população estrangeira nas duas décadas seguintes, o que muito se
deveu aos processos de retorno de famílias com crianças e jovens que já haviam nascido
nas colónias, mas também à imigração de uma população jovem de estrangeiros
provenientes das ex-colónias.
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Figura 5 – População estrangeira residente por grupos etários e anos de referência
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Fonte: Censos de 1960, 1981 e 1991; SEF, Estatísticas de 2001; Eurostat, Statistics Database 2011.
Nota: As percentagens são cálculos nossos.

Uma situação que se viria a alterar a partir da década de noventa até aos nossos
dias. Aquilo a que se tem assistido desde então é a uma crescente concentração de
estrangeiros em idades ativas, tendo aumentado a sua idade média, mas ainda assim
uma idade média muito inferior à da população portuguesa. Contribuíram para este
aumento, particularmente visível a partir de 2001, sobretudo os estrangeiros de origem
comunitária e, no exercício da força contrária, com idades médias mais baixas, a
população estrangeira dos continentes africano e americano, as quais se distanciam da
idade média dos estrangeiros europeus em cerca de cinco anos e da idade média dos
portugueses em nove anos (Rosa, Seabra e Santos, 2003: 42-43).
Por outro lado, embora o peso da população idosa se tenha mantido
relativamente estável desde a década de oitenta, a maioria das populações estrangeiras
em análise envelheceu, o que se justifica pelas permanências. No entanto, a entrada de
estrangeiros jovens com origem em países europeus não comunitários, asiáticos e com
nacionalidades espanhola, chinesa, brasileira e cabo-verdiana acabaram por equilibrar
esse envelhecimento (Idem: 44). Assim, chegamos à situação atual com quase metade
da população estrangeira (48%) reunida na faixa etária entre os vinte o os trinta e nove
anos, sendo que apenas 5,7% tem mais de sessenta anos, o que reflete uma estrutura
etária com um baixo índice de envelhecimento, mas também um fenómeno com origem
recente, pelo que se prevê que se os fluxos de entrada de gente jovem não continuarem a
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aumentar, o índice de envelhecimento da população estrangeira em Portugal atingirá os
valores da população autóctone.
Um outro efeito secundário da entrada de imigrantes em Portugal, assim como
da generalidade destes fluxos para outros países europeus, é o aumento do valor da
relação de masculinidade. Apesar do sexo feminino ser dominante entre a população
residente em Portugal, na década de noventa observou-se um ligeiro reforço da
representatividade masculina, para o qual o papel da população de nacionalidade
estrangeira a residir em Portugal foi decisivo. Aliás, como apontam Rosa, Seabra e
Santos (2003: 39), não fosse a expressividade masculina dos fluxos imigratórios, o peso
do género feminino em relação ao masculino em vez de ter diminuído teria aumentado.

Figura 6 – População estrangeira residente por sexo e anos de referência
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Mas a masculinidade dos fluxos nem sempre foi assim. De acordo com os
Censos da década de sessenta, eram mais os estrangeiros do género feminino (54,5%),
sendo que para a inversão desta tendência e crescente masculinização contribuiu
fortemente a população estrangeira não comunitária, sobretudo provenientes da Ucrânia
e Moldávia, que apresenta em 2001 valores de relações de masculinidade dos mais
elevados entre as várias populações de nacionalidade estrangeira analisadas (Idem: 40).
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Recentemente, a estrutura de género revela ainda a superioridade dos imigrantes
masculinos (50,2%), mas com uma diferença apenas de 0,4% em relação às mulheres
(49,8%), o que denota o desaparecimento da tendência crescente de masculinização que
até então se vinha a assistir e que é, em parte, resultado do reagrupamento familiar. A
masculinização dos fluxos é alvo de exceção pelos imigrantes oriundos do continente
Americano, particularmente da América do Sul, tendo contribuído ainda para a
atenuação do efetivo masculino os nacionais de países que estiveram na base do
alargamento da UE em 2004 e os imigrantes dos PALOP (com exceção da Guiné) (SEF,
2011: 21).

2.2. Da colonização do Brasil à lusofonia: o peso simbólico do império
colonial português
(…) [o português foi] o colonizador europeu que melhor
confraternizou com as raças chamadas inferiores. O menos cruel nas
relações com os escravos (…) o português sempre pendeu para o
contato voluptuoso com mulher exótica. Para o cruzamento e
miscigenação. Tendência que parece resultar da plasticidade social
maior no português do que em qualquer colonizador europeu.
(Freyre, 1977: 189)

As relações que ligam Portugal e o Brasil datam de 1500, aquando da sua
descoberta por Pedro Álvares Cabral, sob o reinado de D. Manuel I, e as mesmas
ficariam marcadas até aos nossos dias pela sombra das relações de força entre a nação
imperial portuguesa e o melhor “exemplar” da sua colonização.
Historicamente são muitas as dimensões que ligam estes dois países e os
colocam numa situação de análise muito particular quando queremos debruçar-nos
sobre a compreensão dos fluxos migratórios dos brasileiros para Portugal. Na verdade, é
esta historicidade das relações, com cinco séculos de caminho e profundamente marcada
por uma hierarquia cultural e racial, que explica muitos dos processos que hoje
estruturam o “lugar” que o imigrante brasileiro assume no contexto cultural, social,
político e, até, territorial português, mas também o seu lugar relativamente aos
imigrantes de outras origens. Por exemplo, Renó Machado (2009; 2007; 2004), que se
debruçou sobre a perenidade de ordens raciais e coloniais portuguesas junto de
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imigrantes brasileiros pobres no Porto, conclui que os indivíduos de diferentes
nacionalidades que emigram para Portugal encontram uma escala racializada na qual
são inseridos e que tal é fruto do pensamento colonial português. Uma reflexão cuja
história se procurará seguidamente dar conta.
Durante o império colonial português as relações raciais marcaram grande parte
da história partilhada entre estes dois países, desde logo, as relações estabelecidas com
os índios autóctones. Como reflete Boxer (1988: 88), “é muito provável que se não
fosse o trabalho dos jesuítas nos tempos coloniais, não haveria nação brasileira como a
conhecemos hoje”. Entre as principais funções dos jesuítas no Brasil, a domesticação e
conversão dos ameríndios assumia a maior relevância e o ideal destes missionários era
transformar “selvagens em homens, e homens em cristãos, e os cristãos em
perseverantes na fé” (Idem: 89).
Só mais tarde, já sob interferência de Marquês de Pombal, se assiste à
emancipação dos ameríndios no Brasil através da abolição da barreira da cor, que não se
estendia, contudo, às pessoas de sangue negro. Se a escravatura negra foi abolida em
Portugal por influência de Pombal, esta ocorreu, de acordo com Boxer (1988: 100), “por
razões económicas mais do que por motivos humanitários ou igualitários”. Nas
conclusões deste autor, e ao contrário da imagem que mais tarde ficará conhecida como
o luso-tropicalismo, “o tratamento dos escravos africanos no Brasil, se não era pior do
que o aplicado aos seus irmãos nas colónias espanholas, francesas, inglesas e
holandesas, no hemisfério ocidental, de qualquer maneira também não era nada de que
se pudesse sentir orgulhoso” (Idem: 102). Por outro lado, no entender de Boxer, o
corolário de que o Brasil era um paraíso para os mulatos também requer algumas
reconsiderações. Como o autor descreve, a tolerância ou favoritismo em relação aos
mulatos era acompanhada de muita discriminação social e legal. Se os negros e mulatos
escuros tinham pouca ou nenhuma esperança de ascender socialmente, o paraíso para os
mulatos de pele clara era bastante incerto, registando-se muitas situações de forte
discriminação (Idem: 113-119).
Apenas na segunda metade do século XVIII, um número crescente de pessoas
em Portugal e no Brasil, inspiradas pelo Iluminismo, começou a ter escrúpulos em
relação ao tráfico de escravos e a preocupar-se com a crueldade a que eram sujeitos,
mas estes ainda eram uma pequena minoria (Idem: 103).
Com a desagregação do império luso-brasileiro, que se inicia com a
desarticulação económica em 1808, através da abertura dos portos do Brasil, e culmina
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com a rutura política, consumada com o tratado de 29 de agosto de 1825, as relações
entre Portugal e Brasil começariam a mudar. O tratado de 1825, que Alexandre
reconhece ser historicamente perspetivado como um simples remate jurídico de um
processo já decidido em 1822, teve, no entanto e desde logo, um outro significado para
a corte de Lisboa: “tratava-se de uma derradeira tentativa para inverter a lógica
subjacente à emancipação brasileira, dando-lhe como matriz, já não os princípios da
soberania nacional, mas os da legitimidade dinástica” (Alexandre, 2000: 64). Um
tratado que ficará rapidamente conhecido como um ato falhado, cujo espírito de
reconstituição do sistema luso-brasileiro a ele associado se extinguiu muito depressa.
Uma perda que, simultaneamente, se associava à ideia de que Portugal não
poderia sobreviver sem império, parecendo inevitável a sua absorção por Espanha, pelo
que, e para o evitar, era necessário criar um “novo Brasil”, agora em África. Uma
perspetiva que para o mesmo autor (Idem: 216) facilitou o processo de sacralização do
império no último quartel do século XIX e se projetou em todo o período posterior,
retirando espaço político às correntes anticolonialistas, que em Portugal tiveram uma
expressão sempre muito reduzida até aos anos finais do Estado Novo. O peso que a
questão colonial assumiu durante o Estado Novo é inquestionável, mas assim se percebe
que a questão colonial, fortemente associada à própria ideia de “nação”, se manteve
permanentemente presente. Uma questão que, mais tarde, suscitada pela instabilidade
do sistema de nações modelado pelo Tratado de Versalhes, potenciou um novo clima de
exacerbação nacionalista que, por sua vez, sobretudo a partir de 1924, conduziu ao
desgaste da primeira república, incapaz de pôr em prática uma política colonial
coerente.
Do outro lado do atlântico, pós-independência, a criação do novo Estado-nação
manter-se-ia marcada pela questão racial e cultural, com fortes elogios à miscigenação,
mas, igualmente, ao modelo europeu expresso na figura do homem branco: “imigrantes
estrangeiros, sim; mas europeus/brancos” (Fiori, 2002: 64). Uma teoria da miscigenação
que assim se forma lado a lado com a teoria do branqueamento da raça, tantas vezes
escamoteada.
“Os elogios à miscigenação nunca deixaram, no entanto, de ser vistos como simultâneos
a um desejável branqueamento; não evitaram o acantonamento dos aspectos africanos
no campo da cultura expressiva; não desafiaram a manutenção das desigualdades sociais
mantidas através dos mecanismos do preconceito de cor (embora não através da
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segregação

legal).

Proclamado

como

democracia

racial,

mercadorizado

internacionalmente como paraíso do hibridismo, a formação racial brasileira subsiste
graças à marginalização económica e a um efeito de hegemonia que consiste na
reprodução da desigualdade racial, ao mesmo tempo que a sua existência é negada e os
seus denunciadores etiquetados como racistas.” (Almeida, 2002: 31)

A imagem do Brasil como um “bom modelo” para a superação de conflitos, pela
via relacional e mesmo pela miscigenação, reforça-se ainda por representar uma
esperança para outros contextos. Nomeadamente, “para uma Europa atormentada diante
de uma tentativa radical e trágica de lidar com a diversidade étnica e religiosa no
interior de uma mesma fronteira nacional; para os Estados Unidos que ainda não tinham
superado a divisão entre o Norte e o Sul do país (…); para a África do Sul que
caminhava a passos largos em direção à institucionalização do apartheid; e para todos
aqueles que previam a inevitável descolonização violenta da África” (Thomaz, 2002:
46). Assim, a missão do Brasil parecia ser a de exportar a possibilidade da existência de
uma democracia social e étnica, independentemente do regime político do país, por
contraste, por exemplo, com os EUA onde a democracia não garantia a igualdade entre
as raças. No fundo criava-se a ideia de uma democracia social independentemente de
uma democracia política (Idem: 51-53).
É neste contexto pós-colonial – “desejoso” por validar cientificamente, por um
lado, uma colonização impar na história e, por outro, a formação de um novo Estadonação onde reina a democracia racial –, que a teoria luso-tropicalista de Gilberto Freyre
vai assumir um papel marcante na manutenção das estruturas raciais e hierárquicas que
subjazem à história das relações imperiais portuguesas:
“Pressupõe que o povo português tem uma maneira particular, específica, de se
relacionar com os outros povos, culturas e espaços físicos, maneira que o distingue e
individualiza no conjunto da humanidade. Essa «maneira» é geralmente qualificada com
adjectivos que implicam uma valoração positiva: «tolerante», «plástica», «humana»,
«fraterna», «cristã».” (Castelo, 1999: 13)

Assim, e ao contrário de outros colonizadores europeus, os portugueses teriam
utilizado, no sistema de relações sociais que estabeleceram com as suas colónias,
“métodos de integração”, através da miscigenação e da interpenetração cultural, e não
de subjugação ou mesmo de assimilação (Castelo, 1999: 38). Uma teoria “inventada”
que assentou em pressupostos históricos e numa imagem essencialista e cristocêntrica
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da personalidade do povo português, que serviu interesses político-ideológicos durante
o Estado Novo – nomeadamente, para justificar a presença de Portugal em África –, e
ajudou a perpetuar uma imagem mítica da identidade cultural portuguesa (Idem: 109136).
Uma imagem que atualmente os diferentes cientistas24 sociais têm vindo a
corroborar como falaciosa relativamente à realidade colonial e pós-colonial portuguesa
e à qual nos associamos. Como refere Almeida, “uma análise antropológica do póscolonialismo português terá de aceitar a especificidade da sua experiência colonial, mas
deverá recusar noções de excepcionalismo culturalista, libertando-se do lusotropicalismo como interpretação de senso comum enraizada no imperialismo do século
XIX” (Almeida, 2002: 33). Daí que para este autor, com ironia e provocação, a tentativa
de criação de um mundo miscigenado por parte do império português não tenha
resultado em mais do que na existência de um Atlântico Pardo, onde “as tentativas de
reconstruir uma entidade pós-colonial capaz de contrabalançar o efeito da erosão da
globalização e a marginalidade portuguesa no seio da UE” surgem como contraditórias
de uma análise fria dos processos de poder do colonialismo e do neocolonialismo. Uma
teoria que, além de tudo, não encontrou equivalente nas visões brasileiras sobre
Portugal, pelo que “o pós-colonialismo português é muito mais o das relações de
Portugal com as ex-colónias africanas e com os imigrantes africanos em Portugal. Nesse
quadro, o Brasil joga um papel fantasmagórico no imaginário português e na retórica
oficial” (Almeida, 2002: 30).
Liberto da componente colonialista que o Estado Novo lhe imprimiu, o lusotropicalismo serve desde então para justificar a criação formal de uma comunidade
lusófona com propósitos culturais, económicos e de cooperação em matéria de política
externa (Castelo, 1999: 140). Assim renasce modificada a dominação simbólica que
Portugal tem vindo a exercer sobre as suas ex-colónias, agora sob a denominação da
lusofonia, e que obrigou a uma também reinvenção do dia de Portugal, anteriormente
conhecido por “Dia de Camões e da raça Lusa” e desde 1974 “Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas”. Uma mudança que Feldman-Bianco (1993)
vê como uma tentativa de substituição do velho Estado colonizador numa comunidade
política desterritorializada, para a qual desempenhou também um importante papel a
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Como são exemplo: Castelo (1999), Boxer (1988) e Alexandre (2000).
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valorização e incorporação das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo por
parte do Estado português.
Um projeto lusófono que, com a vitória do Partido Socialista em 1996, se
oficializou na formação de uma Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
uma comunidade formada três anos antes (1993) e que ajudou a sarar definitivamente a
crise diplomática que entretanto se instalara entre Portugal e o Brasil (Feldman-Bianco,
2007, 2002 e 2001a) – uma crise que teve origem em janeiro de 1993 quando onze
indivíduos de nacionalidade brasileira foram detidos e submetidos a maus tratos no
aeroporto da Portela, em Lisboa.
A CPLP funda-se, então, sob a ideia da permanência da existência de um
“mundo português” e marca o “ressurgimento de um conjunto de mitos que procuram
aferir uma singularidade lusitana nos trópicos marcada pela ausência do racismo, pela
generosidade, pela assimilação e pela «identidade» entre portugueses e aqueles que
foram objecto da expansão colonial” (Thomaz, 2002: 57). Uma nova comunidade que,
por um lado, veio assim a responder à vontade das associações de imigrantes de
brasileiros em Portugal e de portugueses no Brasil e que, por outro lado, permitiu ao
Estado português a conciliação entre as exigências que a pertença à União Europeia
impunha e o “projecto Atlântico” de Agostinho da Silva. Pese embora, como sublinha
Margarido (2000: 15), as diferentes posições que a Europa tem vindo a assumir sejam
sempre no sentido de uma oposição aos particularismos nacionais ou culturais e de uma
grande diferenciação entre os Europeus e os Outros.
Este é um projeto ao qual estiveram ainda associados os sucessivos acordos
ortográficos. Aliás, a lusofonia assenta precisamente na ideia de uma herança cultural
comum, particularmente baseada na partilha linguística, e que “seria a prova da
existência de uma «comunidade lusófona»”, de um «espaço lusófono» ou mesmo de
uma «história comum», ainda que esta última tenha sido frequentemente manchada pela
violência do «facto colonial» (Idem: 12-13). A este propósito, vejam-se as
comemorações em torno dos 500 anos dos Descobrimentos portugueses, de grande
glorificação do passado, e da qual resultaram algumas publicações, nomeadamente de
cariz marcadamente científico (Rocha-Trindade, 1998) que, embora reconheçam
algumas dificuldades concretas relativamente aos objetivos da criação de uma entidade
política baseada na lusofonia, insistem na ideia da igualdade entre os membros “sem
qualquer primazia atribuída por disparidades de dimensão territorial ou demográfica
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entre parceiros e menos ainda por posições decorrentes da velha relação colonial”
(Aguiar, 1998: 99).
A este propósito, de forma crítica, Margarido relembra os ensinamentos de
Ferdinand de Sausurre para demonstrar que as relações de reciprocidade entre países
não assentam apenas na língua, mas na relação social, o que não anula a sua importância
da língua, mas não pode ser dissociada dos costumes (Margarido, 2000: 57-59). Uma
conjugação que, como demonstra o mesmo autor através da análise a um conjunto de
factos, não se verifica, mas permanece de forma mistificada, ajudando a manter um
colonialismo dissimulado (Idem: 76).
Por todas estas razões, este foi um projeto que Feldman-Bianco (2002: 413)
acusou de contribuir para “mascarar as atuais políticas draconianas de imigração e as
reconfigurações de dominação e subordinação entre países entrelaçados por antigas
relações coloniais” e que, para Thomaz (2002: 57), contribui para a existência de um
“equívoco analítico e um perigo político” em torno de uma suposta identidade
partilhada entre estes países, mas que na verdade mantém os diferentes intervenientes
em posição subalterna. Assim se formou um novo “território” linguístico supranacional
que passou a ser a imagem do império português em tempos de globalização, mas que,
como sugere este último autor, não é mais do que «um tigre de papel», cujo “rugido, ao
longe, pode causar uma certa impressão; de perto, percebemos a sua fragilidade, o
olhamos com condescendência, podemos nem protestar pois, de facto, não representa
nenhuma ameaça; parece-se, antes, com outros tigres que por terras africanas já
passaram e com certeza passarão (Idem: 59).

2.3. Fluxos migratórios entre Portugal e o Brasil
Como os contornos históricos acima descritos deixam adivinhar, os fluxos
intercontinentais de migrantes entre Portugal e Brasil começaram precisamente pelo
sentido contrário dos que hoje melhor conhecemos. Desde a sua descoberta, apesar das
várias disposições régias em contrário ao longo do período setecentista (Lains e Silva,
2005: 303), o Brasil passou a inscrever-se como destino de milhares de portugueses, em
busca do ouro nas minas e do desenvolvimento do comércio no litoral brasileiro.
Mesmo com o fim da colonização e a independência do Brasil em 1822 “a transferência
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de pessoas não só manteve as tendências anteriores como ganhou incremento e tomou
novos cambiantes. Os colonos tornaram-se emigrantes” (Alves, 2000: 1).
Assim, já no século XIX, a corrente para o Brasil mantém uma percentagem de
aproximadamente 99% das emigrações portuguesas. Passando a ser conhecida pela
“idade do ouro da emigração portuguesa para o Brasil” (particularmente entre 1850 e
1930) (Rocha-Trindade e Caeiro, 2000: 9), durante este período a emigração portuguesa
para o Brasil “quase nunca desce abaixo dos 90%, embora apresente uma tendência
muito ténue para a diminuição à medida que se avança para o fim do século” (Alves,
1994: 206). Em números absolutos, entre 1820 e 1909, entraram no Brasil 702 790
portugueses, à média anual de 7 808 pessoas, com períodos de maior abrandamento,
como entre 1855 e 1865, e períodos de maior crescimento, nas décadas de setenta e
oitenta (Godinho, 1977: 48).
Entretanto, ainda durante o século XIX e inícios do século XX, um movimento
de imigrantes portugueses começa a retornar a Portugal, ficando conhecido pelo
“brasileiro de torna-viagens” (Alves, 1994, 2004; Renó Machado, 2005). Migrantes
com um papel fundamental na formação das representações que os portugueses têm
ainda hoje sobre os brasileiros, nomeadamente, através da constante caraterização que
foi construída em torno deste migrante retornado “rico”, “bruto”, “ignorante” e
“ganancioso”; mas também as representações sobre um Brasil “árvore das patacas”
(Renó Machado, 2005: 48).
Com a viragem para o século XX, a emigração de portugueses para o Brasil só
ligeiramente se atenua, mantendo-se sempre acima dos 70% e atingindo o pico 78,6%
entre 1947 a 1954 (Godinho, 1977: 50). Época que, sobretudo nos anos 30 e 40, ficaria
ainda marcada por ter sido um período feliz para a emigração portuguesa, pelo que “o
ideário nacionalista do governo Vargas vai apoiar-se nas contribuições do pensamento
de Gilberto Freyre e no endosso de uma interpretação do Brasil como tendo origem em
“três raças” – os portugueses, os africanos e os indígenas. Assim, as raízes históricas
lusas passam então a ser, de forma muito explícita, consideradas como parte relevante
da identidade nacional brasileira” (Fiori, 2002: 69). Terminada a II Guerra Mundial,
altura em que a reconstrução da Europa apela à emigração de portugueses, o horizonte
brasileiro como destino principal da emigração portuguesa manteve-se por poucos anos,
pelo que os fluxos se começaram a desviar sobretudo para a Venezuela, Canadá e
França.
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Beneficiando destas relações, e por isso conhecido como um “movimento de
contracorrente”, o inverso movimento de brasileiros para Portugal começa timidamente
nos anos oitenta, apesar das primeiras tentativas de imigração estrangeira terem ocorrido
no ano de 1818, período em que D. João VI e a corte portuguesa aí se encontravam
(Fiori, 2002: 62). Desde a década de oitenta, o Brasil – assim como outros países da
América latina –, fruto de “sucessivas crises económicas [que] truncaram as
possibilidades de inserção no mercado de trabalho e destruíram os mecanismos de
ascensão social até então existentes” (Bógus, 2007: 40), viria a conhecer pela primeira
vez o outro lado dos processos migratórios, tendo-se transformado num país de
emigrantes. Nas palavras de Fiori (2002: 70), “o sonho se deslocava” e o Brasil deixava
de ser um país de imigrantes, com uma imagem de nação aberta e acolhedora, para
tornar-se um exportador de força de trabalho.
São sobretudo emigrantes jovens com destino aos Estados Unidos, Japão, Itália
(sobretudo Roma e Milão), Portugal (sobretudo Lisboa) e outros fronteiriços do
chamado “Cone Sul” que emigram, de acordo com Bógus, devido a quatro principais
fatores: “a ocorrência de altas taxas de desemprego nos países de origem dos
emigrantes, aliada à existência de recursos para a mobilidade e à expectativa de
melhores oportunidades nos países de destino; a existência de uma “colónia” nos países
de destino, facilitando o acesso a emprego e habitação; a disposição dos imigrantes para
aceitar trabalhos “desagradáveis” ou “sujos”, o que explica o facto de conseguirem
emprego, mesmo em situação de desemprego crescente; o papel do Estado na regulação
da oferta de mão-de-obra e na elaboração de políticas migratórias” (Bógus, 2007: 40).
Fatores aos quais se acrescenta a instabilidade dos mercados financeiros, associada a
altas taxas de inflação, a corrupção política e a insegurança, associada à violência e à
marginalidade urbanas (Pinho, 2007: 67-71).
Neste contexto em que o Brasil se torna um território crescentemente repulsivo,
a explicação das razões de Portugal como país de destino para milhares de brasileiros
prende-se com quatro teses fundamentais que Padilla (2009) sintetiza a propósito do
movimento mais vasto da América Latina para países europeus, particularmente do Sul.
Desde logo, prende-se com as relações históricas que ligam os dois países, quer
enquanto colónia (tese dos laços coloniais), quer enquanto país recetor de emigrantes
portugueses (tese dos laços da imigração de regresso), pelo que aparece como não
estranho que os brasileiros ingressem agora num movimento de contracorrente. De
forma quantitativamente menos evidente, mas complementar, reconhece-se ainda o
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facto de Portugal ter recebido exilados políticos durante o período ditatorial brasileiro
(tese dos laços provocados pelo exílio). Finalmente, mais recentemente, a “supra-tese da
globalização” associada à mobilidade de capital e investimento estrangeiro, facilidade
dos meios de comunicação, transportes e abaratamento do turismo, tem também
facilitado a “brasilianização” dos fluxos para Portugal. A esta “supra-tese”, Padilla
agrega ainda duas subteses: a subtese do mercado de trabalho, não apenas associado às
condições repulsivas do país de origem, mas também associada às próprias caraterísticas
do mercado de trabalho recetor; e a subtese das redes sociais, na medida que, a
existência de comunidades já instaladas potencia a decisão de imigrar num mesmo
sentido, uma vez que reduzem os custos da chegada.
Razões às quais Peixoto (2007b: 75) acrescenta, ainda para o caso específico de
Portugal e Brasil, o facto de este servir de “porta” de entrada para a Europa, a afinidade
linguística e expectativa de semelhança cultural e, mais recentemente, a não necessidade
de vistos de curta duração e a expectativa de fácil legalização – nomeadamente através
dos processos de regularização extraordinários e do “Acordo Lula”.
Tendo começado em meados dos anos oitenta como um movimento limitado de
profissionais qualificados, hoje em dia a imigração de brasileiros para Portugal
transformou-se no maior fluxo de imigração estrangeira no país. Obviamente, se nos
deslocarmos duas décadas antes, até aos anos sessenta (Figura 7), existem já registos
quantitativos de brasileiros a residir legalmente em Portugal, mas ainda inexpressivos.
Para percebermos este primeiro salto, olhemos os números: de apenas seiscentos e onze
indivíduos de nacionalidade brasileira, em 1960, passamos para pouco mais do dobro
dez anos depois (1 330 indivíduos em 1970) e quase sextuplicamos os números iniciais
para 3608 indivíduos em 1980. Apesar deste contingente populacional ter vindo a
crescer de forma contínua (exceção apenas para o ano de 1969), de facto, a década de
setenta, particularmente a partir da revolução dos cravos de 1974, começou a vincar
uma mudança que se concretiza em meados dos anos oitenta e que remete para o
reconhecimento estabelecido de um fluxo.
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Figura 7 – População brasileira em Portugal com estatuto legal de residente, entre 1960 e 2011
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Fonte: SEF, dados disponíveis em Pordata.
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Todavia, se do ponto de vista simbólico assinalamos este primeiro marco
temporal, do ponto de vista estritamente quantitativo continuamos a referir-nos a um
contingente que representava, em 1980, apenas 16,3% da população brasileira residente.
Por outro lado, em termos relativos, o peso da imigração brasileira entre 1960 e 1980 foi
minorado pelo crescimento dos imigrantes de origem africana, fortemente intensificado
após o período de descolonização, como já anteriormente debatemos (veja-se 2.1.
Portugal: país de imigração). Assim, apesar do padrão de crescimento contínuo, e à
semelhança de outros fluxos migratórios, é apenas a partir de finais dos anos noventa
que o grupo de imigrantes brasileiros vai registando os aumentos mais significativos.
Lancemos, por isso, um olhar mais atento aos dados da última década (Figura 8).

Figura 8 – Estrangeiros de nacionalidade brasileira a residir ou a permanecer de
forma legal em Portugal, por ano e títulos
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Fonte: SEF.

A aceleração das entradas de imigrantes brasileiros em território nacional é
muito significativa, mas os contornos de que se reveste são igualmente muito
relevantes. A criação da figura jurídica da Autorização de Permanência (AP) em 2001
revelou, desde logo, um grande número de imigrantes brasileiros que se encontrava em
situação ilegal. No total, entre 2001 e 2004, foram concedidas um total de 37 951 AP a
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estrangeiros de nacionalidade brasileira (o segundo maior grupo a beneficiar deste
estatuto depois dos ucranianos) que se encontravam em situação irregular, mas com
contratos de trabalho válidos, pelo que puderam através da AP regularizar a sua
situação. No entanto, uma vez que a data 31 de outubro de 2001 foi definida como data
limite de entrada em Portugal para efeitos de concessão de AP, não é de estranhar que
estas tenham vindo a desaparecer no ano de 2005 – ano em que são disponibilizados os
primeiros dados sobre o total das AP prorrogadas (18 132) e ainda antes das primeiras
AP poderem ser transformadas em Autorização de Residência25 (AR). Não sendo, por
isso, possível avaliar a evolução da prorrogação anual no período entre 2001 e 2004,
com base em dados do SEF/INE, Peixoto (2007b: 76) calcula em cerca de 48% a
proporção de todas as AP que permanecem válidas em 2005, pelo que os restantes 52%
serão situações de indivíduos que abandonaram o país ou caíram novamente em
situação irregular.
Entretanto, em 2005 aparecem também os primeiros dados sobre Prorrogações
de Vistos de Longa Duração (Prorr. VLD), correspondendo a sua maioria a vistos de
trabalho (8 358), nomeadamente concedidos ao abrigo do Acordo bilateral BrasilPortugal ou, como mais conhecido, ao abrigo do “Acordo Lula” (ver capítulo 3).
Acordo que permitiu a obtenção de um visto de trabalho aos imigrantes brasileiros não
legalizados e que haviam entrado em Portugal até 11 de julho de 2003, situação que, à
semelhança da figura de AP, funcionou como um novo processo de regularização
extraordinário. Dados que, ainda assim, Peixoto (com base em Baganha, Ferrão e
Malheiros, 1999) considera deverem estar subavaliados, na medida que, observando o
mercado de trabalho português, o autor reconhece a informalidade e a irregularidade
como caraterísticas endémicas ao seu funcionamento e que atingem particularmente a
população de nacionalidade estrangeira (Peixoto, 2007b: 76). De forma a corroborar
isso mesmo, Peixoto sublinha que “o grande aumento recente do montante de remessas
permite, de facto, pensar que a realidade é claramente superior às estimativas oficiais”
(Idem: 77).
A partir de 2006, evidencia-se sobretudo o crescente aumento das AR e que
estará relacionado, ainda no ano de 2006, com a transformação das AP obtidas em 2001;
mas também, a partir de 2007, com a conversão das Prorr. VLD em títulos de residência
25

As AP são prorrogáveis anualmente até um limite de 5 anos consecutivos, podendo o detentor da AP

candidatar-se ao fim deste período à AR (emissão de títulos de residência ao abrigo do art. 87º, alínea m,
iniciada em janeiro de 2006).
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e um crescente número de emissões de AR ao abrigo dos regimes excecionais previstos
na nova lei de estrangeiros (Lei n.º 23/2007), nomeadamente ao abrigo do n.º 2 do
artigo 88.º. A da nova lei de estrangeiros que, juntamente com regime excecional sobre
contratação recíproca de nacionais decorrentes do Acordo Luso-Brasileiro, esteve ainda
na origem do decréscimo das Prorr. AP. Como o próprio SEF reconhece, de um modo
geral, assistiu-se com a nova lei “à agilização dos procedimentos para concessão de
título de residência, passando este a englobar várias categorias, de acordo com o motivo
que justificou a sua concessão (e não a desagregação por tipologia de visto, tal como
vigorava na legislação anterior)” (SEF, 2007: 10).
Em 2008 – como referimos no ponto 2.1 –, com a estabilização da aplicação da
nova lei de estrangeiros, mas também em virtude da alteração da metodologia estatística
(com a informação a passar a ser extraída exclusivamente a partir do sistema SIISEF), o
SEF considera ter-se iniciado uma nova etapa nos ciclos imigratórios para Portugal,
sobretudo devido às alterações estatísticas de contabilização da população estrangeira.
Nesta altura, ao contrário do que, para alguns, seria expectável e das tendências
seguidas pelos demais grupos migratórios – sobretudo oriundos da Europa de Leste
(cujos picos de entradas foram atingidos entre 1999 e 2003) –, o fluxo de brasileiros
continuou a perpetuar o aumento da imigração para Portugal mesmo com a crise
económica e financeira que se agravou no país. Uma caraterística singular que atribui a
este fluxo especificidade no panorama português e parece revelar que este fluxo, ao
contrário do que se tinha revelado até então, não é só um reflexo da falta de
oportunidades no Brasil, de outra forma os mesmos teriam diminuído a partir de 2006
quando o Brasil entra num processo de crescimento. A este propósito, por exemplo,
Vianna (2001) e Bógus (2007) apontavam ainda os períodos de maior aceleração ou
abrandamento nos fluxos como “relacionados com os períodos de oscilação na
economia brasileira, que alcançou relativa estabilidade nos primeiros anos do Plano
Real [iniciado em 1994], mas voltou a apresentar sintomas de fragilidade, a partir do
segundo semestre de 1999, como reflexo da crise cambial” (Bógus, 2007: 51).
Ou seja, o que parece acontecer mais recentemente é que, como sustentam
Carneiro et al. (2007), pelo menos em parte, o processo de reunião familiar continuará a
sustentar este movimento na próxima década. Tem que ver com as redes de relações e o
problema da segurança ontológica de que nos fala Pires (2003b), que promove,
tendencialmente, que os indivíduos migrem do conhecido para o menos desconhecido,
para a qual muito contribui a rotinização dos fluxos migratórios. O que, por outro lado,
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não invalida reconhecer que o agravar da crise económico financeira portuguesa, as
melhores condições da economia brasileira, a valorização do Real e o endurecimento
das políticas migratórias nos países de destino e da legislação de controlo no país de
origem, potenciem uma desaceleração deste fluxo (Carneiro et al., 2007: 192), como
parece acontecer em 2011. Um decréscimo que, contudo, deve ter, mais uma vez, uma
leitura moderada devido à sua recente constatação. Até porque, sem esquecer a
diminuição dos fluxos de entrada, visível através da diminuição das emissões de
primeiros títulos de residência (16 165 em 2010; 12 896 em 2011), o crescente acesso à
nacionalidade portuguesa (8 120 pareceres concedidos a nacionais de origem brasileira)
dilui estatisticamente os estrangeiros no seio da população autóctone.

2.3.1. Os imigrantes de origem brasileira: socio demografia
Tão importante quanto perceber a grandeza dos fluxos migratórios entre
Portugal e o Brasil é compreender as caraterísticas dos imigrantes que dão corpo e
expressão a este processo, migrantes que dessa forma contribuem para a perpetuação do
laço histórico entre os dois países. Em paralelo com a mudança quantitativa deste fluxo,
que se deu a partir da segunda metade da década de noventa, os estrangeiros de
nacionalidade brasileira em Portugal aportaram também uma mudança qualitativa no
que diz respeito às suas caraterísticas de origem. Uma mudança que deu lugar à
conhecida destrinça entre a “primeira” e a “segunda vaga” de imigração brasileira para
Portugal, tendo a “primeira vaga” ficado conhecida como um movimento restrito de
pessoas com níveis de qualificação elevados e que se ocuparam sobretudo nas áreas da
deontologia, marketing e informática; e a “segunda vaga” como um movimento mais
desqualificado relativamente aos segmentos do mercado de trabalho que vieram ocupar.

Perfil demográfico
Pese embora as principais caraterísticas que deram origem à diferenciação da
primeira e segunda vagas estarem associadas às posições que os imigrantes de origem
brasileira ocupam no mercado de trabalho e das qualificações, a verdade é que essa
demarcação reflete, desde logo, um contingente populacional demograficamente
diferente. Reconhecendo novamente as limitações das estatísticas disponíveis,
tentaremos traçar aqui algumas das principais linhas que ajudam a esboçar o retrato
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geral desta população. Um retrato que tem vindo a ser traçado desde 1980, década que,
como vimos, marca o início do movimento dos fluxos brasileiros para Portugal, mas
cujos dados até 2001, à semelhança do que aconteceu para o contingente geral da
população estrangeira, só conhecemos através dos Recenseamentos Gerais da
População.
No entanto, porque os censos de 1981 não analisam os residentes estrangeiros
por nacionalidade e sexo, só nos é possível analisar esta distribuição a partir de 1991,
momento em que o peso das mulheres brasileiras relativamente aos homens era superior
em 3%

–

uma inclinação para a masculinidade que na viragem do século pareceu

acompanhar as tendências gerais dos fluxos migratórios, mas que está agora novamente
invertida.

Figura 9 – População brasileira residente por género e anos de referência
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Fonte: Censos de 1981 e 1991; SEF – Estatísticas de 2001; SEF, 2012.
Nota: As percentagens são cálculos da autora.

A questão do género é aqui muito importante porque, como Padilla sublinha, “o
imigrante como tal não existe. Os imigrantes têm género, pertencem a uma etnia, a uma
classe social e inserem-se numa sociedade de acolhimento complexa onde geralmente o
mercado laboral está estratificado, étnica e sexualmente” (Padilla, 2007a: 113). No caso
português, onde predomina o setor terciário, são os nichos da prostituição e do serviço
doméstico, nomeadamente na limpeza de casas particulares e cuidado de pessoas
74

doentes e idosas, que mais atraem a força laboral feminina. Se é verdade que nos finais
dos anos noventa do século passado se verificou uma ligeira predominância do sexo
masculino, a partir de 2003 o contingente voltou a feminizar-se. O período excecional
do final do século teve que ver com um período de forte investimento em obras públicas
e construção civil, o que aliciou grandemente a mão de obra estrangeira masculina e,
por outro lado, menos qualificada – fatores que estiveram na origem da passagem à
“segunda vaga”. Passado este período, junta-se às necessidades do mercado de trabalho
português, predominantemente atrativo de mão de obra brasileira feminina, os processos
de reagrupamento familiar, um fenómeno que acabou por atrair as mulheres e os filhos
dos homens imigrantes da segunda vaga.
A feminilidade deste contingente resulta ainda numa outra transformação
demográfica interessante, nomeadamente, nos “casamentos mistos”. Embora pouco
numerosos, os casamentos que envolvem um português e um estrangeiro têm
aumentado de forma continuada desde 1998, representando, em 2010, 5,7% do total de
casamentos em Portugal e 52,3% dos casamentos mistos (Malheiros e Esteves, 2012:
22). Entre estes destacam-se os casamentos celebrados entre mulheres brasileiras e
homens portugueses. Apesar de não ser de desconsiderar o número de casamentos onde
o conjugue masculino é estrangeiro, sendo que os brasileiros somam também o maior
grupo de imigrantes casados com mulheres portuguesas (Togni, 2008: 49).
Relativamente à estrutura etária dos estrangeiros de nacionalidade brasileira, a
figura 10 revela-nos no imediato duas tendências muito pertinentes, nomeadamente, a
diminuição da população jovem e envelhecida e a crescente intensificação dos
brasileiros em idade ativa. É um contingente populacional que emigrou em massa por
razões predominantemente económicas e profissionais, quer durante a primeira vaga
(Casa do Brasil, 2004) quer entre a imigração mais recente (Góis et al., 2009), e que por
isso se constitui maioritariamente por jovens e adultos que imigraram em busca de um
lugar no mercado de trabalho português.
Se recordamos o que foi dito atrás a propósito da nova demografia portuguesa,
percebemos que a população brasileira representa uma “lufada de ar fresco” na estrutura
demográfica. Se é verdade que em 1981 os brasileiros jovens representavam um peso
muito superior ao atual (entre 1981 e 2011 passamos de 38,9% para 15,1% de
indivíduos na faixa etária entre os 0-19 anos), também não podemos esquecer que
muitos destes eram, na verdade, filhos de emigrantes portugueses entretanto retornados
a Portugal. Ou seja, representavam por si só uma fatia da população que potencialmente
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já iria nascer em território nacional português, situação muito diferente da que
conhecemos atualmente.

Figura 10 – População brasileira residente por grupos etários e anos de referência
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Por outro lado, o baixíssimo índice de envelhecimento da população brasileira
(apenas 1,5% dos estrangeiros brasileiros, em 2011, tem mais de 60 anos) – que
obviamente se explica pela origem relativamente recente da imigração em Portugal e
pela sua intensificação durante a última década –, veio ainda refrescar a renovação das
gerações através da natalidade. Assim, podendo adivinhar que o grosso da camada
populacional brasileira em idade ativa passe a engrossar futuramente a camada
populacional mais velha – o que acontecerá se estes estrangeiros permanecerem em
território nacional –, o agravamento dos efeitos negativos proporcionados pelo aumento
da população mais velha será, no entanto, mitigado pela natalidade. Em 2010, quase
11% das crianças que nasce em Portugal tem mãe estrangeira e, entre esses bebés, 3,9%
tem mãe brasileira, o que representa um aumento de 3,5% em relação ao ano 2000
(0,4%) (Malheiros e Esteves, 2012: 21). Uma situação para a qual muito contribuiu a
nova lei da nacionalidade, que prevê que para ser cidadão português basta que um dos
progenitores também aqui tenha nascido e tenha residência, independentemente de
título, no momento do nascimento. Ou, ainda, no caso de ambos os pais serem
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estrangeiros, seja apenas necessário que “no momento do nascimento, um dos
progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco anos” (Lei n.º 2/2006).
Não obstante podermos vir a constatar que, no longo prazo, a fecundidade da
população estrangeira tenha funcionado apenas como um desacelerador do processo
irreversível do envelhecimento demográfico, para já esta análise permite-nos esperar a
continuidade da entrada de migrantes de origem brasileira e, mais ainda, migrantes em
idade ativa, o que não só adia o processo de envelhecimento, como contribui para
suportar o sistema de segurança social, diminuindo a pressão que os efeitos do aumento
do rácio de dependência exercem sobre a população ativa. Estas expectativas fundamse, por um lado, na verificação da intensificação dos fluxos do Brasil para Portugal nos
últimos anos, apesar de todos os indicadores terem apontado para uma esperada
desaceleração. Por outro lado, é uma expectativa que se baseia no facto de os países
com índices de envelhecimento elevados terem de vir a abrir cada vez mais as suas
portas a estrangeiros porque estes são potenciais contribuintes, sem os quais os níveis de
despesa do Estado com os grupos dependentes ascenderão a valores incomportáveis.

Perfil socioeconómico
Como vimos até aqui, um perfil demográfico que tendencialmente se foi
feminizando e concentrando na idade ativa tem vindo a refletir as necessidades do
mercado de trabalho português. Vejamos agora outras das caraterísticas deste
contingente e a sua relação com o mercado de trabalho português.
De forma geral, uma análise longitudinal – baseada nos censos de 1991 e 2001
(Peixoto e Figueiredo, 2007: 94), de um estudo da Casa do Brasil de Lisboa (2004) e
dos mais recentes estudos sobre imigração em Portugal (Malheiros e Esteves, 2012: 64;
Góis et al., 2009: 125) – permite perceber, em consonância com o que tem sido dito até
aqui, que a população brasileira em território nacional é crescentemente ativa, o que
reflete a emergência de uma “segunda vaga” que muito mais do que a anterior emigrou
para trabalhar. Por outro lado, uma análise de género para os anos de 1991 e 2001
(Peixoto e Figueiredo, 2007: 98), permite perceber que embora seja entre os homens
que a taxa de atividade atinge o maior nível, entre as mulheres verificou-se também um
acentuado crescimento. Ao mesmo tempo que a taxa de desemprego decresce
ligeiramente para ambos os géneros, embora seja muito mais elevada entre as mulheres.
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Situação atenuada pelo facto de muitas mulheres trabalharem em atividades não
regularizadas como a prostituição ou os serviços domésticos.
O que não se coaduna atualmente com as necessidades do mercado de trabalho
português é o nível de qualificações destes imigrantes. Empregados em trabalhos
desqualificados e mal remunerados, estes sujeitos têm geralmente qualificações
profissionais superiores às exigências das profissões que desempenham. Pese embora a
difícil comparabilidade entre as fontes26, é possível verificar a permanência de uma
tendência em que os níveis de qualificação dos imigrantes brasileiros são superiores à
média das qualificações dos portugueses. Por outro lado, apesar de uma camada com
média e baixa escolarização ter vindo a engrossar os fluxos de imigração nos anos mais
recentes, também é verdade que o número de brasileiros a diplomar-se em Portugal tem
evoluído de forma crescente, representando, em 2010, 30% dos diplomados de
nacionalidade estrangeira em estabelecimentos de ensino superior (Malheiros e Esteves,
2012: 32).
Para melhor percebermos a mudança na inserção profissional destes imigrantes,
Baganha (2001: 144), no final do século passado, apontava para a existência de dois
segmentos de inserção no mercado de trabalho português por parte dos estrangeiros em
Portugal: por um lado, o segmento de origem europeia e brasileira e, por outro lado, um
segmento predominantemente constituído pelos imigrantes oriundos dos PALOP. Sendo
que ao primeiro correspondia o topo da estrutura socioprofissional portuguesa,
composto por uma elevada percentagem de profissionais por conta própria e uma
estrutura ocupacional de elevado peso das profissões científicas e técnicas e de diretores
e quadros superiores administrativos; ao passo que ao segundo correspondia a base da
estrutura socioprofissional portuguesa fortemente marcada pelo trabalho informal e a
precariedade.
Desde o final do século passado a situação mudou substancialmente não
propriamente pelo reforço da parcela de indivíduos de média e baixa qualificação, mas
sobretudo pela ocupação de trabalhos mal remunerados e longe das qualificações dos
indivíduos. Uma comparação entre os dados dos censos de 1991 e 2001 revela como se
passou de uma situação de ajustamento entre estatutos profissionais e qualificações para
uma situação de evidente desajuste:

26

Censos de 1991 e 2001 (Peixoto e Figueiredo, 2007); Casa do Brasil de Lisboa, 2004; Góis et al., 2009.
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“Considerando apenas os grupos socioeconómicos mais representados, verificamos que,
em 1991, existe um ajustamento razoável entre estatutos profissionais e qualificações.
As qualificações superiores predominam entre os quadros intelectuais e científicos; o
ensino secundário completo, entre os quadros técnicos intermédios e empregados
administrativos do comércio e serviços; e o ensino básico preparatório, entre os
operários qualificados e semiqualificados. Em 2001, porém, os desajustamentos são
evidentes. Em qualquer dos grupos socioeconómicos mais representados – empregados
administrativos do comércio e serviços, operários qualificados e semiqualificados,
trabalhadores administrativos do comércio e serviços não-qualificados e operários nãoqualificados – predomina, sempre, o ensino secundário completo, sendo o segundo nível
dominante o ensino básico unificado. Apesar de eventuais riscos de avaliação incorrecta
das qualificações dos cidadãos brasileiros, devido à diferença entre as nomenclaturas
estatísticas em Portugal e no Brasil e enviesamentos decorrentes da autodeclaração,
parece segura a existência de uma desqualificação objectiva de muitos dos novos
imigrantes – isto é, a aceitação de trabalhos abaixo das suas qualificações (aqueles que a
sociedade de destino atribui aos imigrantes).” (Peixoto e Figueiredo, 2007: 103)

Mais recentemente, em 2005, um estudo sobre os trabalhadores por conta de
outrem, com base nos dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS),
vem reforçar esta tendência. Assim, apesar do índice de escolaridade27 dos portugueses
(8,4) ser semelhante ao dos brasileiros (8,5), o índice de qualificação28 para a imigração
proveniente do Brasil – aliás, como para a proveniente de outros países lusófonos –,
revela uma situação de uso de mão de obra em atividades menos qualificadas e,
portanto, menos exigentes do ponto de vista dos níveis de qualificação (Reis et. al.,
2010: 121-130).
Relativamente aos setores de atividade, em 1991 e 2001 (Peixoto e Figueiredo,
2007: 103), estes imigrantes encontram-se sobretudo no setor terciário, que ultrapassa,
em 1991, os 70% e, em 2001, se aproxima dos 60%. Uma predominância para a qual
contribuem sobretudo as mulheres (82,8% das mulheres concentram-se no terciário, em
2001), nomeadamente através da sua participação nas atividades do serviço doméstico.
27

Os autores construíram o índice de escolaridade de acordo com os valores de ponderação seguintes: 1º

ciclo ensino básico – 4 anos; 2º ciclo ensino básico – 6 anos; 3º ciclo ensino básico – 9 anos; ensino
secundário – 12 anos; bacharelato 15 anos; licenciatura 16,5 anos.
28

Os autores construíram o índice de qualificação através da atribuição de valores crescentes entre 1

(praticantes e aprendizes) e 8 (quadros superiores), por forma a refletir a progressão do nível de
qualificação.
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Já o setor industrial, fortemente ligado ao trabalho na construção civil, é aquele que, em
segundo lugar, ocupa mais estes imigrantes – assistindo-se mesmo ao seu reforço com a
chegada dos imigrantes da conhecida “segunda vaga” –, em particular os do sexo
masculino (54,6% dos homens concentram-se no setor secundário, em 2001).
Tendências que têm vindo a perpetuar-se no tempo, sendo que, em 2009/2010,
apesar de se continuar a identificar uma concentração mais elevada de brasileiros no
grupo dos serviços e vendedores (35,5%), Malheiros e a sua equipa encontraram quase
40% de imigrantes brasileiros a exercer uma atividade profissional no grupo dos
trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (19,3%) e no grupo dos
trabalhadores não qualificados (19,4%), o que indica “a existência de muitos imigrantes
sem qualificações ou com qualificações na indústria, metalurgia e construção civil,
características que foram sobretudo associadas à segunda vaga da imigração brasileira
para Portugal” (Malheiros e Esteves, 2012: 66).
No geral, apesar de ser um dos grupos estrangeiros com inserções profissionais
mais diversificadas, confirma-se uma certa propensão para a existência de setores “mais
brasileiros” e outros “mais portugueses”. Apesar da presença no setor terciário ser
também a principal tendência entre os portugueses, Reis e os seus colegas concluem que
a participação nos ramos do alojamento e restauração, atividades financeiras,
imobiliárias e de serviços às empresas e construção é significativamente superior entre
os brasileiros. Enquanto os portugueses estão ligados predominantemente aos ramos da
indústria extrativa e transformadora, comércio por grosso e a retalho e serviços sociais
(Reis et. al., 2010: 130-139).

2.4. O norte de Portugal na senda dos imigrantes brasileiros
A história das ligações entre o norte de Portugal e o Brasil começa desde muito
cedo, quando este último passou a inscrever-se como destino de milhares de
portugueses, cuja maioria tinha origem no noroeste português, que partiam em busca do
ouro nas minas e do desenvolvimento do comércio no litoral brasileiro. Era uma
deslocação de pessoas que Jorge Alves – historiador que estudou de forma única esta
realidade – descreve da seguinte forma:
“Era um movimento de pessoas cuja importância numérica ganhou significado ao longo
do século XVIII e se sedimentou na barra portuense à medida que o Porto polarizou o
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dinamismo económico do Norte. (…) Vencedora nesta “guerra” regional que lhe
assegura o controlo dos veleiros que interferiam na economia atlântica, a barra do
Douro vai tornar-se o principal porto de escoamento da emigração oitocentista com
origem no vasto “hinterland” de entre Minho e Vouga, mas aonde o lugar prioritário
cabia, sem dúvida, ao distrito do Porto.” (Alves, 1994: 10)

Davam corpo a este movimento sobretudo “soldados e missionários, negociantes
e tratantes, fundadores de cidades e conquistadores do sertão, escravistas e beneméritos,
colonizadores e “colonos engajados”, lavradores e intelectuais, crianças e mulheres,
muita gente comum, emergente dessa vaga populacional contínua que se transferiu para
o outro lado” (Alves, 1994: 40). Eram emigrantes que ocuparam sobretudo as cidades
do Rio de Janeiro, mas também zonas como a Baía, Maranhão, Pernambuco, o Pará, o
Rio Grande do Sul e, já no final do século XIX, também S. Paulo e Manaus (Idem: 288)
Emigrantes que inicialmente representavam a juventude e o isolamento de um
percurso, mas aos quais lhe sucederam ou lhe sobrepuseram outros modelos que, ao
sabor da conjuntura local e das políticas brasileiras de atração de mão de obra, alteraram
consequentemente as caraterísticas do emigrante. No seu lugar foi ganhando peso o
emigrante adulto e casado numa intensificação cada vez maior da transposição de
famílias inteiras, predominantemente de origem rural, ainda que nos finais do século
continue a ser a separação das unidades conjugais a condição para assegurar importantes
e imprescindíveis refluxos à terra de partida (Idem: 291). Refluxos daqueles que ficaram
conhecidos como os brasileiros torna-viagens que já em 1764 são identificados a residir
na parte alta da cidade do Porto (freguesias da Sé, Ildefonso, Vitória) e referenciados
como “algumas dezenas de “brasileiros”, na conotação de emigrante/colono que foi ao
Brasil e retornou” (Idem: 44).
Quase um século mais tarde, em 1873, o governador civil do Porto estimava já o
retorno em 40%, sendo que aos torna-viagens ricos que nos anos de 1830 e 1850
regressavam seguiu-se um retorno de gente predominantemente pobre, remediada e de
poucos ricos (Renó Machado, 2005: 51-52). Embora o movimento de passageiros de
retorno não tenha a expressão quantitativa do verificado no sentido contrário, a verdade
é que, por volta da segunda metade do século XIX, este fluxo rondava entre 5 a 10% das
partidas legais anuais, um número ainda assim muito reduzido face à sua real dimensão,
uma vez que a maioria desembarcava em Lisboa e Vigo, fazendo depois a ligação ao
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Porto, primeiro “pelos vapores de carreira e depois também pelo comboio” (Alves,
1994: 300).
E se já por volta de 1914 se registou um pico em que as entradas em Portugal
ultrapassaram as saídas (Idem: 303), só a década de oitenta marcaria definitivamente
uma viragem nos fluxos, dando início ao chamado movimento de “contracorrente”
assim conhecido precisamente por ser constituído por muitos brasileiros de ascendência
portuguesa que imigraram para o Porto e regiões vizinhas (Malheiros, 2007b: 21). São
também, por outro lado, os imigrantes que ficariam ainda conhecidos por corporizar a
“primeira vaga” de imigração e por contribuir para perpetuar em primeira instância o
laço histórico privilegiado entre Portugal e o Brasil.
Para percebermos melhor a importância do norte na senda da imigração
brasileira para Portugal, examinemos o seu peso estatístico nas últimas décadas (figura
11). Não se cingindo exclusivamente ao distrito de Porto, pelo que também os distritos
de Aveiro e Braga ocupam lugares de destaque nas preferências de destino dos
brasileiros, de facto, foi o primeiro que exerceu sempre mais atração do que os que o
circundam. É de destacar a este propósito, como sublinha Rebelo (2006: 361), que os
imigrantes brasileiros se localizam essencialmente nos chamados “central business
districts”, o que é visível pelo facto das suas residências se situarem sobretudo nos
concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, mas também através das
principais freguesias que dentro destes três concelhos ocupam.
Se é verdade que em termos relativos o norte tem perdido a sua importância – o
que está associado à diminuição da lógica de contracorrente e à concentração de novos
imigrantes nos mercados de trabalho mais urbanos e desenvolvidos do país (Área
Metropolitana de Lisboa) –, não é menos verdade que em números absolutos estes
fluxos não têm parado de crescer.
“Os imigrantes do Brasil, como já referimos, constituem actualmente a maior
comunidade estrangeira e continuam a chegar, disseminando-se por todo o território do
Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Comparativamente aos
africanos dos PALOP, salienta-se uma distribuição geográfica muito menos concentrada
na Área Metropolitana de Lisboa, e uma maior representação relativa no Norte Litoral
(sobretudo na Área Metropolitana do Porto) do que no Algarve, reflectindo
possivelmente, um conhecimento, real ou mítico, dessas áreas, associado à importância
passada da emigração portuguesa para o Brasil originária dessas regiões.” (Fonseca,

2008: 63)
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Em números estatísticos, à semelhança do que aconteceu no resto país, os
últimos anos têm sido assim de uma forte intensificação deste contingente no distrito do
Porto, assistindo-se entre 2000 e 2010 a um crescimento de 175% na taxa de residentes
brasileiros, embora o ano de 2011 pareça terminar com esse crescimento, marcando
mesmo uma diminuição acentuada no contingente populacional. Por outro lado, os
brasileiros têm mantido ao longo da sua história um peso esmagador relativamente às
principais nacionalidades estrangeiras residentes no distrito do Porto, ocupando sempre
a primeira posição e, em números absolutos, muito longe de qualquer uma das outras
nacionalidades residentes.

Figura 11 – Brasileiros residentes no distrito do Porto em relação ao total de
brasileiros no país e em relação ao total de estrangeiros no distrito do Porto

1980
1985
1995
2000
2005
2009
2010
2011*

Brasileiros residentes no distrito do
Porto em relação ao total de
brasileiros no país
Total de
Brasileiros
Peso
brasileiros
residentes
relativo
residentes
no Porto
(%)
no país
3 608
871
24,1
6 804
1 493
21,9
19 901
3 357
16,9
22 202
3 347
15,1
31 500
3 990
12,7
116 220
9 136
7,9
119 363
9 200
7,7
111 445
7 923
7,1

Brasileiros residentes em relação ao total de
estrangeiros no distrito do Porto
Total de
estrangeiros
residentes no
Porto
3 363
5 438
10 355
12 299
15 514
28 107
27 112
24 824

Brasileiros
residentes
no Porto
871
1 493
3 357
3 347
3 990
9 136
9 200
7 923

Peso
relativo
(%)
25,9
27,5
32,4
27,2
25,7
32,5
33,9
31,9

Posição
no
ranking
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

* Dados provisórios.
Fonte: SEF.
Nota: As percentagens são cálculos nossos.

A fixação na região norte foi, como se disse acima, também pelas caraterísticas
específicas de quem a corporizou, bastante particular. De acordo com os Censos de
2001, numa análise feita por Rebelo (2006: 91-132) para a Área Metropolitana do Porto,
entre os imigrantes de origem brasileira, verificava-se uma predominância do sexo
feminino sobre o masculino e dos estratos populacionais em idade ativa, pese embora
também assumam valores elevados os mais jovens e os idosos, não sendo tão desigual o
peso destes dois estratos relativamente aos ativos, como acontece com as demais
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nacionalidades estrangeiras. São ainda os brasileiros que têm uma mais elevada
percentagem de detentores de ensino médio ou superior no total dos estrangeiros ativos
empregados residentes na mesma área. Entre os brasileiros ativos há ainda a assinalar
que apenas 6,6% se encontra em situação de desemprego, sendo que a população
brasileira empregada é aquela em que uma maior percentagem de indivíduos trabalha no
setor terciário da economia. Por outro lado, são os brasileiros que ocupam os grupos
profissionais de estatuto mais elevado, como especialistas das profissões intelectuais e
científicas (19,2%), técnicos e profissionais de nível intermédio (17,6%) e quadros
superiores (13,1%), mas também, uma importante fatia desempenha funções de
vendedor na área dos serviços (20%) e metade destes tem uma função administrativa
(10,4%). São também os brasileiros aqueles que apresentam um maior peso de
patrões/empregadores (15,7%) e uma menor percentagem de trabalhadores por conta de
outrem (77,2%).
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Capítulo 3. As políticas do Estado na esfera da imigração
3.1. Emergência e implementação das políticas de imigração: para além dos
modelos da ‘imigração zero’ e da ‘política de porta aberta’
Já se problematizou a forma como os estados e as suas políticas influenciam os
movimentos migratórios, mas é, em específico, sobre como o Estado português se tem
relacionado com os seus migrantes que se dará agora conta. A este propósito, julga-se
pertinente recuar no tempo para melhor contextualizar a década de sessenta do século
XX, altura em que Portugal começa a receber imigrantes de forma mais visível e em que
um pouco por toda a Europa a questão das migrações começa a preocupar os governos e
a própria sociologia.
Como se perceberá pelo desenrolar dos acontecimentos, durante todo o período
colonial português o Brasil pareceu não se afigurar como uma preocupação. Este já
estava perdido, pelo que as atenções estavam centradas em manter as colónias que
Portugal ainda possuía em África. No entanto, com o restabelecimento da democracia e
a consequente reterritorialização de Portugal dentro das suas fronteiras, novos contornos
(adesão de Portugal à CEE) e velhas ideologias (luso-tropicalismo e lusofonia)
passaram a marcar as relações entre Portugal e Brasil em matéria de receção e
acolhimento de migrantes. Uma relação marcada ora pela concessão de uma situação
privilegiada em relação a imigrantes de outras nacionalidades, ora pela equalização das
políticas face ao contexto europeu, cada vez mais restritivo.

A questão política colonial durante o Estado Novo
Se desde 1822 Portugal deixou de exercer qualquer influência política sobre o
Brasil, o mesmo não se passou com as restantes colónias. A importância do império,
nacionalista e centralizador, haveria de ser mesmo reafirmada durante o Estado Novo
através do Acto Colonial (Castelo, 1999: 45-46). Este último, por força do fim da II
Guerra Mundial – que impôs o princípio da autodeterminação a todos os povos
colonizados, atribuindo-se às potências coloniais a obrigação de prepararem os
territórios sob sua administração para a independência –, viria a ser revogado, no
entanto, em 1945, sem mudanças de fundo (Idem: 48-51). As mudanças mais
significativas terão sido a supressão da expressão “império” e a substituição do termo
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“colónias” por “províncias ultramarinas”, o que não deixa de afirmar a unidade nacional
perante a comunidade internacional, “não havendo mais do que circunscrições
administrativas de aquém e além-mar, com a organização adequada à situação
geográfica e às condições do meio social de cada uma delas” (Idem: 53).
As pressões externas referentes à descolonização começaram, então, a fazer-se
sentir e uma revisão constitucional, em 1951, impôs-se como estrategicamente
necessária perante a comunidade internacional. Neste novo texto, Portugal aparece
como uma nação “pluricontinental”, composta por províncias europeias e províncias
ultramarinas, integradas harmonicamente no todo nacional uno; não precisando de
prestar contas à comunidade internacional, uma vez que não possui mais “colónias” ou
“territórios não autónomos” (Idem: 58). Mas a pressão começava também a fazer sentirse nas próprias colónias e, a partir de 1961, Portugal passa a enfrentar a sua resistência
em guerras contra a metrópole. Nas palavras de Renó Machado (2009: 187) não havia a
“união” entre os povos em África nem tão pouco havia uma efetiva vontade de
miscigenação na metrópole, aliás, a relação com as populações nativas era exatamente o
contrário.
O período do início dos anos sessenta foi, então, uma época conturbada e levou
mesmo Salazar a ter de renovar o governo, com a passagem de Adriano Moreira para a
pasta do Ultramar, e a revogar o estatuto dos indígenas, abolindo o termo “indigenato” e
passando a atribuir a cidadania portuguesa a todos os habitantes das províncias
ultramarinas (Castelo, 1999: 61-62). Mais tarde – já com Marcelo Caetano na
presidência do governo e perante uma forte contestação à guerra na opinião pública e
nas Forças Armadas –, numa última tentativa, na revisão constitucional de 1971 passa a
assumir-se as províncias ultramarinas como “regiões autónomas, com organização
política e administrativa própria, admitindo-se, dentro da tradição portuguesa, que
recebem a designação honorífica de Estados, quando o progresso do seu meio social e
complexidade da sua administração o justificarem” (Idem: 66). Manteve-se, por isso, o
essencial da soberania portuguesa sobre as colónias, assim como se manteve a
“independência” fora das intenções do governo até ao fim do Estado Novo.
Neste contexto de guerra e sem qualquer apoio externo, Portugal despendeu
avultados recursos humanos e financeiros, pelo que a questão migratória emergiu como
muito pertinente. No entanto, a atenção estava voltada para os emigrantes portugueses
numa atitude quase bipolar em que, por um lado, se combatia a emigração porque eram
necessários homens para o serviço militar e para povoar as províncias ultramarinas,
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enquanto, por outro, se dependia das remessas desses mesmos emigrantes para ajudar a
suportar as guerras coloniais (Santos, 2004: 144).
Sobre os imigrantes não se ouvia falar e os poucos que, à época, entravam em
território nacional representavam, sobretudo, fluxos com países que tradicionalmente
comercializavam com Portugal. Um pouco à semelhança do resto da Europa, os
imigrantes eram essencialmente perspetivados como mão de obra, mas, ao contrário da
primeira, onde se começava a assistir às tentativas de limitar novas entradas por força de
problemas de índole social e política, em Portugal a questão migratória permanecia
ainda sob a forma muito incipiente. Aliás, em Portugal, os problemas de índole social e
política eram os próprios emigrantes que os levantavam, quando se receava que estes
trouxessem as ideias liberais para o país.

A crescente politização dos fluxos de imigrantes
O fim do Estado Novo e a consequente restauração da democracia aliciou novos
imigrantes a Portugal, mas, como documenta Paulo Manuel Costa (2004), entre 1974 e
1980 a expressão pouco significativa dos fluxos migratórios faz apenas recordar uma
reduzida atenção prestada à imigração, entre as quais a regulamentação quantitativa do
trabalho a estrangeiros, a posse de bilhete de identidade para os que residissem em
Portugal há mais de seis meses, o novo regime de expulsão e a aprovação das primeiras
normas internas reguladoras do direito ao asilo.
Mesmo entre 1980 e 1992 os avanços foram ainda pouco significativos. À
reterritorialização de Portugal nas suas antigas fronteiras geográficas da Península
Ibérica, pós 25 de Abril, acresceu a ideia da nação desterritorializada, isto é, baseada na
população e não no território, atribuindo grande importância aos milhares de
portugueses espalhados pelo mundo. Uma desterritorialização que, em pouco tempo, se
confina ao espaço europeu – com a adesão de Portugal, em 1986, à CEE – e atrela a
reconstrução do nacionalismo às políticas da comunidade europeia (Feldman-Bianco,
2001b: 146-147). Nomeadamente, numa fase especialmente marcada pela assinatura do
Acordo de Schengen29, com a promessa de uma Europa sem fronteiras; pelo Acto Único
29

Acordo de Schengen – assinado por diversos países europeus (a maioria dos quais pertencentes à UE e

outros não membros, como a Islândia, Noruega e a Suíça), e teve como objetivo permitir a livre
circulação de pessoas dentro do espaço dos países que assinaram o acordo. Apesar de instituído em 1985,
Portugal aderiu apenas em 1992.
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Europeu, particularmente importante ao nível da imigração e asilo; e pelo Tratado de
Maastricht30, ocasião em que as questões de imigração passaram definitivamente a ser
consideradas não de competência nacional, mas de interesse comum.
Neste período, foram ainda aprovados, em Portugal: o regime legal relativo ao
direito de asilo e estatuto de refugiado (1980), pese embora o facto de, em 1960,
Portugal já ter aderido à Convenção de Genebra31; o regime legal de entrada,
permanência, saída e expulsão de estrangeiros (1981) num só diploma e disciplinando
situações até então não previstas; o regime legal relativo à criação do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (1986), importante na centralização e especialização da
informação, bem como no controlo da entrada e permanência de estrangeiros; e,
finalmente, o regime legal específico de entrada, permanência e saída (1987) para os
nacionais de outros Estados comunitários sob o princípio da livre circulação (Costa,
2004).
Entretanto, numa década que marca a deslocação do controlo das migrações de
um mero assunto doméstico para um assunto de “alta política”, isto é, um problema que
afeta as relações entre Estados (Castles, 2010: 34), em Portugal lançam-se dois
processos de regularização extraordinários de imigrantes. Em 1992/93 é lançado o
primeiro (Decreto-Lei n.º 212/92), que incluía medidas de discriminação positiva em
relação aos nacionais de países de língua oficial portuguesa, e subsequente
implementação de legislação restritiva à entrada de imigrantes económicos (Decreto-Lei
n.º 59/93). A primeira medida visando trazer à luz a verdadeira dimensão dos imigrantes
em Portugal, enquanto a segunda tinha como objetivo uma política de “imigração zero”.
Todo um novo enquadramento legal que, na verdade, não alterou nada de substancial,
pelo que a concessão de vistos de curta duração aos imigrantes, particularmente dos
PALOP, continuou a permitir que estes entrassem e se fixassem ilegalmente em
Portugal, obrigando a um novo processo de regularização extraordinário (Lei n.º 17/96),
em 1996 (Baganha, 2005: 32-33). De notar, todavia, que este foi um mecanismo usado
30

Tratado de Maastricht – assinado em 1992, “A classificação refere-se a: política de asilo; fronteiras

externas; política de imigração e relativa a nacionais de países terceiros; condições de entrada e
circulação, no espaço da UE, de cidadãos extracomunitários; condições de residência, no espaço da UE,
de cidadãos extracomunitários, incluindo a reunificação familiar e acesso a emprego; combate à
imigração não autorizada, e outros.” (Figueiredo, 2005: 84).
31

Convenção de Genebra – destinada a proteger as vítimas da guerra. Assinada em 1950, entrou em vigor

em Portugal a 14 de setembro de 1961.
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por Portugal, mas que não foi de todo usado por muitos outros países europeus que
preferiam os mecanismos de expulsão.
Entre 1998 e 2003, apesar de se manter a política de admissão restritiva e do
combate à imigração ilegal como uma prioridade, algumas mudanças importantes
ocorreram. Seguindo, novamente, as orientações europeias fortemente influenciadas
pelo Tratado de Amesterdão (ano 1997)32, pelo Conselho Europeu de Tampere (ano
1999)33, pelo Tratado de Nice (ano 2000)34 e, ainda, pelo Conselho Europeu de Sevilha
(ano 2002)35, adotou-se em Portugal uma política mais humanista relativamente ao
reagrupamento familiar, à aplicação de penas acessórias de expulsão e criou-se também
nesta fase o estatuto de autorização de permanência (Costa, 2004).
Relativamente à entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros, o
Decreto-Lei n.º 244/98, ao estabelecer que em casos excecionais se pode conceder
autorização de residência a cidadãos estrangeiros que não preencham os requisitos
exigidos (art. 88.º), tornou Portugal um país mais atrativo para as redes de tráfico de
mão de obra e conduziu à formação de uma nova bolsa de ilegais, desta vez
provenientes dos países do Leste Europeu (Baganha, 2005: 33-34). Uma situação que
conduziu novamente à necessidade de intervir no âmbito da regularização da imigração
ilegal. Desta vez, através da criação da figura da Autorização de Permanência (AP),
introduzida pelo novo Decreto-Lei n.º 4/2001, que permitiu a legalização de
trabalhadores imigrantes detentores de um contrato de trabalho (art. n.º 55).
Funcionando, portanto, como um novo processo de regularização, a figura da AP
impõe, todavia, que o indivíduo tenha um vínculo laboral, contrariando a lógica da
informalização crescente do mercado de trabalho (Pires, 2003b: 181). Simultaneamente,
32

Tratado de Amesterdão – assinala o momento em que as questões do asilo e imigração passam para o

plano da União europeia (Figueiredo, 2005).
33

Conselho Europeu de Tampere – marcou “a dinamização e o aprofundamento de uma política comum

de imigração, baseada em medidas respeitantes ao asilo e ao tratamento equitativo dos cidadãos
extracomunitários; à gestão das migrações; mas também ao estabelecimento de parcerias com os países de
origem” (Figueiredo, 2005: 85).
34

Tratado de Nice – momento de aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais, direcionada para a

obtenção de todas as liberdades de movimentos de todos os cidadãos extracomunitários desde que tenham
autorizações de residência ou trabalho (Figueiredo, 2005).
35

Conselho Europeu de Sevilha – reafirmou-se a legitimidade por parte dos imigrantes a aspirar a uma

vida melhor, pelo que a UE deve ter capacidade de acolhimento e de canalização da imigração através das
vias legais previstas (Figueiredo, 2005).
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este novo Decreto-Lei permitiu a concessão de vistos de estada temporária para
familiares dos detentores da AP – favorecendo o reagrupamento familiar – e, ao fim de
cinco anos consecutivos, a AP deu acesso à Autorização de Residência. No entanto,
para fomentar a imigração legal, quem entrou com visto de trabalho e queria obter
residência só precisava de três anos consecutivos (Santos, 2004: 119-120).
Por outro lado, relativamente ao seu artigo n.º 55, esta era uma disposição que se
visava transitiva, isto é, que se previa vigorar até à aprovação de um relatório de
previsão anual de oportunidades de trabalho (art. n.º 36). Uma medida que ganha forma
no posterior Decreto-Lei n.º 34/200336, sob um critério claramente economicista de
estabelecimento de quotas. Posteriormente, através do Decreto regulamentar n.º 6/2004
– popularmente designado como “regularização dos correios”, uma vez que o préregisto era efetuado a partir de uma estação dos CTT –, o que se assistiu foi a um novo
processo de regularização, revelando, mais uma vez, o fracasso e a inoperância dos
mecanismos de regulação dos fluxos porque a maioria dos imigrantes continuou a entrar
preferencialmente com vistos de curta duração e a fixar-se ilegalmente (Baganha, 2005:
36).
Mais, como aponta Canotilho (2004), todas estas medidas nunca permitiram
autonomizar o direito de imigração e, ao mesmo tempo, permitiram generalizar a ideia
de que a imigração é um caso de polícia. Situação que levou à deslocação de problemas
da ordem dos direitos humanos e fundamentais para a ordem interna dos Estados, com
grande “opacidade” burocrática policial do SEF. Tendia a perpetuar-se uma ideia que
esquece que as caraterísticas das migrações sofreram alterações, nomeadamente, que às
migrações económicas acresce a reunificação familiar e às preocupações com o
emprego acrescem as preocupações com a integração social dos imigrantes.

36

A fixação de um limite máximo anual imperativo de entradas em território nacional é “elaborado

plurianualmente pelo Governo mediante parecer do Instituto do Emprego e Formação Profissional e após
audição das Regiões Autónomas, da Inspeção-Geral do Trabalho, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, das confederações patronais e sindicais e do Alto-Comissariado para a Imigração e as
Minorias Étnicas, no qual serão definidos critérios económicos e sociais na determinação das
necessidades de mão de obra e da capacidade de acolhimento de cada região, assegurando a participação
das autarquias locais em todo o processo” (Decreto-Lei n.º 34/2003).
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A nova lei de estrangeiros de 2007
Mais recentemente reconhece-se o esforço, por parte do governo socialista
(XVII e XVIII governo constitucional), de simplificação legislativa relativamente às
condições de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros trazidos pela
nova lei da imigração (Lei n.º 23/2007). Designadamente, criou-se um único tipo de
visto de residência, que permite ao seu titular entrar em Portugal para fixação de
residência concedido em função dos objetivos específicos da estadia37. Em paralelo
criou-se um regime jurídico para a imigração exclusivamente temporária através do
visto de estada temporária, que passou a permitir o exercício de uma atividade
profissional de caráter transitório; bem como o estatuto de residente de longa duração,
concedido a todos os que residam legalmente38 há, pelo menos, cinco anos e que
habilita ao direito de circulação no espaço europeu e de aí se fixarem.
Por outro lado, a nova lei distingue-se da anterior ao incentivar o regresso
voluntário sem interdição de retorno no caso de serem restituídos os montantes
recebidos ou, no caso do Estado português não ser ressarcido, a interdição de entrada
diminui de cinco para três anos (art. 139.º), mantendo-se os cinco anos de interdição
apenas em caso de afastamento coercivo (art. 144.º).
Finalmente, destaca-se a dilatação do regime excecional que passa a permitir a
concessão de autorização de residência por razões de interesse público decorrentes do
exercício de uma atividade relevante no domínio científico, cultural, desportivo,
económico ou social (art. 123.º), bem como o aumento dos motivos que permitem a
concessão de autorização de residência com dispensa de visto (art. 122º). Neste último
caso, sublinha-se a importância da alínea que possibilita permanecer em território
nacional em virtude de terem filhos menores residentes em Portugal ou com

37

Para o exercício de atividade profissional subordinada; para o exercício de atividade profissional

independente ou para imigrantes empreendedores; para o exercício de atividade de investigação ou
altamente qualificada; para estudo, intercâmbio de estudantes, estágio profissional ou voluntariado; no
âmbito da mobilidade dos estudantes do ensino superior; e para efeitos de reagrupamento familiar (art.
59.º a 64.º).
38

Os titulares de autorizações de permanência, visto de trabalho, visto de estada temporária com

autorização para trabalho e prorrogação de permanência com autorização de trabalho passam a ser
requerentes de autorizações de residência, contabilizando-se o período que permaneceram legalmente em
território nacional para efeitos de acesso a uma autorização de residência permanente.
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nacionalidade portuguesa sobre os quais exerçam efetivamente o poder paternal e a
quem assegurem o sustento e a educação.
Ainda a título excecional, o controverso n.º 2 do artigo 88.º permite conceder
uma AR para fins de trabalho a estrangeiros que, pese embora cumprindo todos os
outros requisitos gerais, não possuem visto de residência válido, mas comprovem ter
entrado e permanecido legalmente em Portugal39, que tenham um contrato de trabalho
ou uma relação laboral comprovada por sindicato, por associação com assento no
Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI), e que possuam a sua
situação regularizada perante a Segurança Social. Mais uma vez, o Estado justifica sob
o título “excecional” a concessão de uma AR a estrangeiros com base num critério de
inserção laboral, contrariando a própria lei. Ou seja, se por um lado se obriga à posse de
visto de residência válido para a obtenção de uma AR, que deve ser obtido previamente
num consulado português, por outro lado permite-se que sem essa condição se tenha
acesso à mesma AR.
A excecionalidade aqui prevista, muito embora regulamentada em função de
“motivos de força maior” ou “razões pessoais ou profissionais atendíveis” (art. n.º 54 do
Decreto Regulamentar n.º 84/2007) e, portanto, não devendo estar associada à dispensa
do visto, na verdade “afigura-se como extremamente importante, pois poderá afirmar-se
que é a primeira vez que é instituído em Portugal um mecanismo individual ordinário
permanente de regularização” (Costa, 2008: 26). Aliás, como resultado prático, o
próprio SEF, para o ano de 2009, assume que o aumento de emissão de títulos de
residência “traduz também a emissão excepcional de títulos de residência com dispensa
do respectivo visto” e, residualmente, a transferência das prorrogações de AP e de vistos
de longa duração para títulos de residência (SEF, 2010: 22).
Em suma, embora a nova lei não preveja qualquer processo de regularização
extraordinário e indiscriminado de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, esta acaba
por criar, de forma inédita, um processo permanente de regularização, ao abrigo do qual
muitos imigrantes se têm regularizado. Tendo colmatado vários problemas das leis
anteriores, no entanto, a lei de 2007 mantém, do nosso ponto de vista, algumas
debilidades. Desde logo, permanecem como condições gerais para a concessão de visto:
a inexistência de condenação criminal relevante, a inexistência de indicação de não

39

De sublinhar, contudo, que o estrangeiro fica com a sua situação legal mediante o pagamento de uma

coima (art. n.º 192).
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admissão nos Sistema de Informação Schengen ou no Sistema Integrado do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), portanto, todo um conjunto de requisitos que
continuam presos a uma ideia de imigração enquanto “caso de polícia”. Em segundo
lugar, mantém-se também como requisito a posse de meios de subsistência, o que
contraria largamente a realidade dos fluxos cada vez mais empobrecidos que têm
chegado a Portugal. Terceiro, permanece o critério economicista de definição de um
limite de entradas anual para cidadãos de países terceiros de acordo com um cálculo das
necessidades de mão de obra não preenchida por cidadãos portugueses ou ao abrigo do
princípio de preferência comunitário. Finalmente, continua de fora desta lei uma parte
muito importante dos imigrantes que não se conseguem regularizar por estarem
desempregados ou, trabalhando, estão associados a lógicas de informalização crescente
no funcionamento do mercado de trabalho.

Lei da nacionalidade
Para além dos problemas da entrada, permanência, saída e afastamento dos
estrangeiros de território nacional, a questão que se tem vindo a colocar cada vez mais é
a da efetiva integração no espaço da sociedade de acolhimento. Uma integração que
passa, nomeadamente e fundamentalmente, pela consagração de direitos e deveres de
cidadania semelhantes aos nacionais e europeus.
Sendo um dos principais instrumentos para a integração dos imigrantes, uma vez
que atribui a totalidade dos direitos de cidadania, a lei da nacionalidade permaneceu, até
recentemente40, com um caráter reativo ao crescimento da população imigrante. Desde a
lei da nacionalidade de 1981 (Lei n.º 37/81) – que aportou consigo o reforço do
princípio de jus sanguinis em detrimento do princípio de jus soli –, que foi dificultado o
acesso à nacionalidade portuguesa por nascimento em território nacional, ao contrário
do que acontecia anteriormente (Lei n.º 2098). Já durante a década de noventa, a
introdução da Lei n.º 25/94 viria a penalizar ainda mais esse acesso ao estipular como
requisito que o requerente à nacionalidade tinha de provar a existência de uma ligação
efetiva à comunidade portuguesa. Por outro lado, para a atribuição da nacionalidade
portuguesa a um filho, pelo menos um dos progenitores tinha de ter autorização de
residência (AR) e não, simplesmente, a residência em si; enquanto a aquisição de
nacionalidade por casamento com nacional português passou a exigir que o mesmo
40

Para um aprofundamento da evolução legislativa sobre a nacionalidade ver Healy, 2011.
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discriminatoriamente para outros, esta lei beneficiou ainda os cidadãos de países de
língua oficial portuguesa, mantendo o período de seis anos de AR por oposição aos
restantes estrangeiros, a quem é exigido um período de dez anos.
Seria preciso esperar dez anos para que uma alteração na Constituição
portuguesa passasse a assegurar que os estrangeiros e apátridas usufruíssem dos
mesmos direitos e deveres do cidadão português (art. 15.º). Todavia, com as devidas
exceções – que incluem o “exercício das funções públicas que não tenham um caráter
predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pela Constituição e pela
lei exclusivamente aos cidadãos portugueses” –, a sua formulação tornou-se ambígua
(Healy, 2011: 51).
Só a nova e atual Lei n.º 2/2006 viria definitivamente esclarecer as intenções
relativamente à nacionalidade e cidadania. Reforçou-se o princípio do jus soli (direito
do solo) que a anterior Lei n.º 37/81 tinha abalado e, ao mesmo tempo, colmataram-se
algumas outras debilidades, como a discriminação em função do país de origem, que
determinava períodos diferentes de residência para adquirir nacionalidade41, bem como
se coloca em situação legível não só os indivíduos com autorizações de residência, mas
todos os detentores de um visto válido42. Por outro lado, a nova lei aboliu o requisito de
comprovação da existência de uma ligação efetiva à comunidade nacional, o requisito
da idoneidade moral e cívica, bem como a necessidade de o requerente assegurar a sua
subsistência – um requisito que vai ao encontro das tendências da política europeia, uma
vez que a ligação entre os direitos dos cidadãos europeus em outros Estados-membros e
o estatuto de ser economicamente ativo foi removido com o tratado de Maastricht
(Healy, 2011: 59). Relativamente aos aspetos inovadores, para aquisição de
nacionalidade via união civil, a união de facto passou a ser equiparada ao casamento,
sendo que todos os processos de nacionalidade por naturalização deixaram de ter lugar
no SEF, passando as conservatórias do registo civil e a Conservatória dos Registos
41

Passou a ser exigido, para todos, seis anos de residência.

42

Pela nova lei é atribuída a nacionalidade portuguesa de origem aos nascidos no território português,

filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver
residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento do filho, bem como aos nascidos no
território português, filhos de estrangeiros que se não encontrem ao serviço do respetivo Estado, se
declararem que querem ser portugueses, desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores aqui
resida legalmente há, pelo menos, cinco anos.
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Centrais a concentrar todos os pedidos de atribuição e aquisição de nacionalidade
portuguesa.
***

Com as limitações e contradições que temos vindo a apontar quer ao nível do
regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros, quer ao nível do
processo de aquisição de nacionalidade, não podemos deixar de salientar que um
conjunto muito significativo de mudanças tem vindo a ser executado, o que colocou
Portugal, em 2011, no segundo lugar do Índex de Políticas de Integração de Migrantes
(MIPEX III)43, entre trinta e um países da Europa e América do Norte.

Figura 12 – Posição de Portugal no Índex de Políticas de Integração de Migrantes,
2005, 2007 e 2011
Número de países
comparados

Posição de
Portugal

MIPEX I, 2005

15

4º

MIPEX II, 2007

28

2º

MIPEX III, 2011

31

2º

Fonte: British Council and Migration Policy Group 2011, 2007 e 2005.

Por áreas, Portugal ocupa mesmo o primeiro lugar no que diz respeito à
reunificação familiar (91%) e acesso à nacionalidade (81%) e foi o segundo melhor país
na vertente da integração dos imigrantes no mercado de trabalho (94%), apesar de
manter o processo de concessão do visto de residência para o exercício de trabalho
subordinado enquadrado pela fixação de um contingente anual. Relativamente às
políticas de residência de longa duração (69%), Portugal ocupa o quarto lugar no
ranking, lugar que partilha também com a Noruega e Finlândia no que diz respeito às

43

O MIPEX utiliza 148 indicadores de políticas num quadro multidimensional e completo das

oportunidades disponibilizadas aos migrantes para participarem na sociedade, avaliando o nível de
empenho dos governos na questão da integração. Através da avaliação das políticas e da sua
implementação, é possível aferir se todos os residentes têm garantidos os mesmos direitos, deveres e
oportunidades (Huddleston, 2011: 6).
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políticas de educação (63%). Relativamente à participação política ocupa o sétimo lugar
(70%) e nas medidas antidiscriminação assume a quinta posição (84%);
Para um tal resultado, para além da nova lei da nacionalidade e da lei da
imigração de 2007, já abordadas, muito contribuíram o primeiro Plano para a Integração
de Imigrantes (PII) 2007-2009 e aprovação do segundo PII para 2010-2013, bem como
os programas de reforço para a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho e
renovação do Programa Escolhas na sua 4ª Geração.
Na realidade, tal como Santos (2004: 145-148) descreve, não podemos ignorar
que se no início da década de noventa Portugal seguia uma política de imigração
direcionada para o controlo de fronteiras e da imigração irregular, desde 1995, um
esforço tem sido feito no sentido da implementação de políticas de combate à exclusão
social dos imigrantes, pese embora os direitos dos imigrantes residentes só apareçam
verdadeiramente revigoradas a partir de 2002. Por outro lado, o discurso político oficial
parece reforçar uma ideia positiva dos imigrantes, desvinculando-os da criminalidade ou
do desemprego. Contudo, continua Santos,
“ (…) não podemos descurar a tendência do Estado português em restringir a imigração,
contribuindo assim para uma posição dúbia. Se por um lado, a imigração é vista como
algo positivo, por outro, tende-se a limitar. Paralelamente, o Governo insiste de que não
existe um vínculo entre imigração e criminalidade/desemprego, e reforça a ideia de que
os imigrantes contribuem para o aumento das contas públicas e a necessidade para
Portugal de população imigrante para repor os índices demográficos, as políticas de
imigração são contrárias a estes indicadores.
Não obstante, a congruência entre o Discurso Oficial do Estado Português face
à União Europeia é óbvia, apesar de ter ainda algumas questões por resolver, por
exemplo as relações privilegiadas com os países de expressão portuguesa em termos de
imigração” (Santos, 2004: 148).

3.2. Os acordos bilaterais entre Portugal e o Brasil: uma relação
privilegiada
Uma vez alcançada a independência pelo Brasil e tendo perdido sobre o novo
Estado brasileiro toda a influência política, Portugal manteve com este, desde então e
durante muito tempo, uma relação cordial, embora frequentemente dominada por razões
unilaterais. Nos anos que se seguiram à independência, como retratam Cervo e
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Magalhães (2000: 103), “bem maiores e vitais eram os interesses portugueses no Brasil
do que os do Brasil em Portugal, tanto no que diz respeito ao comércio de exportação,
quanto no domínio das finanças e da imigração” (daqui resultaria, por exemplo, o
Tratado de 1825, no qual fica estabelecida a dívida do Brasil com Portugal).
Interrompidas apenas durante a guerra civil de 1828-1834, as relações bilaterais entre os
dois países durante século XIX ficariam marcadas por “uma espécie de retaguarda
psicológica entre os diplomatas de ambos os países a traçar limites de tensão, acima dos
quais intervinham os factores culturais e de parentesco comunitário com capacidade
dissuasória de conflitos bilaterais” (Idem: 105). Por outro lado, acrescentam os autores,
exceção feita à questão migratória e a esporádicos incidentes, no domínio da política
internacional, os interesses bilaterais eram exíguos, uma vez cada um destes países se
virou para outros horizontes geográficos.
Com a instauração do Estado Novo em Portugal, a ascensão de Getúlio Vargas à
presidência do Brasil e o lançamento de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre,
um novo período de grande aproximação se inicia nos anos trinta do século XX. Como
sublinha Gonçalves (2003: 90), sem dúvida, “a obra de Gilberto Freyre fez mais por
essa reconciliação do que os esforços realizados pelos homens do governo, ao mesmo
tempo que preparou o terreno para a exacerbada fraternidade luso-brasileira,
manifestada na segunda metade dos anos 50 nos discursos das elites intelectuais e
políticas de ambos os países”.
Desta época, no plano económico, destacam-se os tratados e acordos comerciais
(em 1933, 1941, 1949 e 1954 e 1966), que foram sendo sucessivamente retificados por
fracos resultados ou constrangimentos externos. Ao mesmo tempo, na área cultural
também se assinavam consecutivos acordos ortográficos (em 1931, 1943 e 1945) e, em
1948, um acordo de cooperação intelectual entre os dois países (Cervo e Magalhães,
2000: 214-216). Para além destes, entre os mais de sessenta acordos bilaterais
apontados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil nos últimos cem anos
(Barbosa, s/d: 1), destacam-se pelos seus efeitos, ainda durante a época colonial, o
Tratado de Amizade e Consulta, de 1953, o Acordo de Vistos por Troca de Notas, de
1960, e a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres, de 1971.
A ideia da existência de uma comunidade luso-brasileira, altamente
impulsionada pela obra de Gilberto Freyre, ganha consistência quando, em 1953, se
firma, então, o Tratado de Amizade e Consulta. Mais uma vez, contra a vontade de
muitos que viam no tratado uma sobreposição dos interesses coloniais portugueses aos
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interesses nacionais brasileiros, bem como “contra os pareceres técnicos que apontavam
as insuficiências das relações económico-comerciais e, por conseguinte, a baixa
prioridade de Portugal nas relações externas brasileiras”, prevaleceram as posições
fundadas em razões culturais e políticas (Gonçalves, 2003: 99; 104). Um tratado que,
entre outros, veio consagrar que portugueses e brasileiros pudessem circular e
estabelecer-se livremente nos dois países44, com a única limitação imposta pela
segurança nacional e a saúde pública. Relativamente às viagens de trânsito, negócios ou
recreio, o Acordo de Vistos por Troca de Notas (1960) viria ainda acrescentar que,
desde que munidos de passaporte válido, seria permitida a entrada em território
português, sem necessidade de visto consular, para permanência não superior a seis
meses.
Ainda sobre o Tratado de Amizade e Consulta, estabeleceu-se que portugueses e
brasileiros seriam equiparados aos respetivos nacionais “em tudo que, de outro modo,
não estiver diretamente regulado nas disposições constitucionais das duas nações quer
na esfera jurídica, quer nas esferas comerciais, económica, financeira e cultural,
devendo a protecção das autoridades locais ser tão ampla quanto a concedida aos
próprios nacionais” (art. 2.º) (Cervo e Magalhães, 2000: 247), ressalvando-se daqui as
limitações constitucionais de ambos os países a respeito do exercício dos direitos
políticos. Uma equiparação que se aprofunda aquando a Convenção sobre Igualdade de
Direitos e Deveres, de 1971, em que ficou estipulado que “os portugueses no Brasil e os
brasileiros em Portugal gozarão de igualdade de direitos e deveres com os respectivos
nacionais” (art. 1º.), sendo que “o gozo de direitos políticos por portugueses no Brasil e
por brasileiros em Portugal só será reconhecido aos que tiverem cinco anos de
residência permanente e dependente de requerimento à autoridade competente” (art.
7º.). Sem prejuízo de manter todos os direitos e deveres inerentes às respetivas
nacionalidades (art. 3º.), ficam, ainda, excluídos de extradição os que gozem deste
estatuto, “salvo se requerida pelo Governo do Estado da nacionalidade” (art. 9º).
A vontade política de manter e estreitar os laços entre Portugal e o Brasil era
evidente, mas também foi evidente, durante este período, que as preocupações de
Portugal não estavam centradas no Brasil, mas nas colónias que ainda possuía em
África. Acima de tudo, estreitavam-se as relações com o Brasil porque este dava um
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De sublinhar que o acordo limitava a circulação a Portugal metrópole (continente e ilhas dos Açores e

Madeira), pelo que excluídos os territórios ultramarinos portugueses (Cervo e Magalhães, 2000: 221).
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caráter único à ação colonizadora portuguesa que, ao contrário de demais metrópoles,
que perseguiam apenas interesses económicos, Portugal tinha uma ação civilizadora e
cristianizadora (Gonçalves, 2003: 95). Por outro lado, fortalecia-se a ideia da existência
de uma comunidade além-mar assente na partilha da língua portuguesa, o que em tudo
interessava à manutenção da ideia imperial portuguesa, pelo que mesmo alguns
incidentes, como o do Caso Delgado45, minavam a relação, mas foram superados.
Quando eclodiu a revolução de 1974, o período de instabilidade política que se
seguiu não facilitou o relacionamento de amizade e cooperação com o Brasil, mas
quando, em 1976, Mário Soares toma posse como Primeiro-Ministro, a sua primeira
visita oficial ao estrangeiro foi para o Brasil. Mais uma vez, a vontade de cooperar era
grande, tendo sido realizadas várias visitas presidenciais nos dois países e assinados
diversos acordos em 199146. Para além disso, com a adesão de Portugal à CEE, e num
contexto em que o Brasil passava por uma crise económica, não só o Brasil passa a
considerar Portugal como um bom parceiro económico para usufruir das vantagens do
acesso aos mercados europeus (Pinho, 2007: 62-63), como os próprios brasileiros
passam a olhar Portugal como uma terra de oportunidades e uma porta aberta para a
Europa. No entanto, esse mesmo novo contexto europeu passou a impor uma forte
regulamentação e rigidez no controlo das fronteiras externas que atingiu as relações com
o Brasil. Nomeadamente, embora permanecendo no usufruto de uma situação de
exceção, ao abrigo do Acordo de Supressão de Vistos de 1960, as novas linhas
orientadoras de Schengen acabaram por culminar num conflito diplomático quando, em
1993, “brasileiros de baixo nível económico, juntamente com cidadãos dos PALOPs,
começaram a ser barrados nos aeroportos portugueses pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras” (Feldman-Bianco, 2001b: 146)47.
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O General Humberto Delgado, que havia sido derrotado nas eleições à presidência de Portugal,

contestou o processo eleitoral e atacou o regime, razões que o levaram a temer a prisão por motivos
políticos e a pedir asilo na embaixada do Brasil de Lisboa. O asilo foi-lhe concedido e seguiu-se um
período de forte tensão entre as autoridades portuguesas e brasileiras, que não desautorizaram o seu
embaixador. Para conhecer com detalhe os contornos dos acontecimentos, ver Gonçalves, 2003: 223-237.
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Acordo-Quadro de Cooperação, Acordo de Segurança Social, Tratado de Extradição, Tratado de

Auxílio Mútuo em Matéria Fiscal, Acordo de Cooperação para a Redução e Procura, Combate à Produção
e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, Protocolo sobre as Comemorações
dos Descobrimentos, Acordo sobre a Constituição de um grupo de Cooperação Consular (Cervo e
Magalhães, 2000: 263).
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Uma análise pormenorizada dos acontecimentos pode ser encontrada em Feldman-Bianco, 2001.
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“A análise desse conflito permite discernir as contradições existentes, por um lado,
entre a subordinação de Portugal às políticas comunitárias que favorecem os direitos às
raízes e, por outro lado, a sua transformação em país receptor de populações oriundas do
Brasil (bem como das ex-colónias de África) ligadas à antiga metrópole imperial por
laços fictícios de descendência comum e longa história de emigração portuguesa.”
(Feldman-Bianco, 2001b: 148)

Outro exemplo, largamente debatido e alvo de tensões bilaterais, foi o caso dos
dentistas brasileiros que enfrentaram dificuldades no exercício da sua atividade
profissional em Portugal. Ao abrigo do Acordo Cultural de 1966, que previa o
reconhecimento mútuo de títulos académicos e profissionais, estes dentistas
estabeleceram-se em território nacional à procura de uma oportunidade, mas a sua vinda
em massa gerou fortes contestações e alterações legislativas pouco resolutas e
satisfatórias para os profissionais e governo brasileiro, algumas das quais deixadas em
aberto até hoje (Cervo e Magalhães, 2000: 267).
Todavia, sublinha Francisco Lucas Pires (1997: 40), apesar de alguma
dramatização mediática e de algum excesso de zelo burocrático, não parece ao autor que
o efeito Schengen tenha enfraquecido o cordão umbilical entre os dois países. Na
verdade, continua o mesmo, embora reconheça que em Portugal se passou a viver um
período de transposição nacional das normas de Schengen e que, em função disso, o
direito dos estrangeiros tenha sido amplamente revisto, as modificações em relação aos
países de língua portuguesa não se podem considerar como modificações fundamentais
na sua relação com Portugal. Exemplo disso foram os dois processos de regularização
extraordinários em que estes países usufruíram de condições privilegiadas ou a criação,
em 1996, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ou seja, pese embora, por
exemplo, se tenha assinado, em 1996, um novo Acordo Relativo à Isenção de Vistos,
revogando o anterior Acordo de 1960 – que veio impor a alteração do tempo de
permanência de isenção de vistos a professores, cientistas, empresários, jornalistas e
turistas brasileiros, de um período “não superior a seis meses” por um período de “até
noventa dias” –, no mesmo ano, e numa clara intenção de reconciliação não só com o
Brasil, mas com todas as suas anteriores colónias, formou-se a CPLP. As principais
linhas de ação nesta fase passavam sobretudo por integrar os imigrantes residentes,
limitar ao máximo os fluxos migratórios, à exceção dos países de expressão portuguesa,
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e regular a imigração proveniente dos mesmos (Ferreira e Rato, 2000 cit. por Santos,
2004: 116).
Aproveitando este novo clima, assistiu-se a várias tentativas de “criar o estatuto
da CPLP e/ou cidadania que se fundamentasse numa língua comum e que contemplasse
a livre circulação e fixação de pessoas, direitos sociais e direitos políticos” (Fonseca, cit.
por Healy, 2011: 55). Tentativas que Portugal foi preterindo em favor da manutenção de
um caminho de acordos bilaterais com os diferentes países, fazendo com que o
movimento lusófono perdesse força. O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta,
que revogou vários dos tratados48 assinados anteriormente, é um exemplo disso mesmo.

Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, de 2000
O tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a
República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000 e
ratificado nesse mesmo ano49, não introduziu alterações no que diz respeito à entrada e
permanência de brasileiros em Portugal, aliás, como de portugueses no Brasil,
mantendo o período de até noventa dias de isenção de visto para fins culturais,
empresariais, jornalísticos ou turísticos, prorrogado por um período máximo de noventa
dias (art. 7.º). Sem limitação temporal de isenção de visto ficam os titulares de
passaportes diplomáticos, especiais, oficiais ou de serviço, desde que a remuneração da
sua atividade profissional não provenha de fonte pagadora situada no país de ingresso
(art. 6.º).
De acordo com o artigo 13.º da constituição portuguesa todos os cidadãos têm a
mesma dignidade social e são iguais perante a lei, independentemente, entre outros, do
território de origem, mas o Tratado ampliou ainda mais estes direitos e deveres aos
48

Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e Especiais, de 15/10/1951; Tratado de Amizade e

Consulta, de 16/11/1953; Acordo sobre Vistos em Passaportes Comuns, de 09/08/1960; Acordo Cultural,
de 07/09/1966; Protocolo Adicional ao Acordo Cultural, de 07/09/1966; Convenção sobre Igualdade de
Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, de 07/09/1971; Acordo, por troca de notas para a
abolição do pagamento da taxa de residência pelos nacionais de cada um dos países residentes no
território do outro, de 17/07/1979; Acordo Quadro de Cooperação entre o Governo da República
Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil, de 07/05/1991; Acordo Relativo à Isenção de
Vistos, de 15/04/1996.
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Aprovado, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 e ratificado pelo

Decreto do Presidente da República n.º 79/2000.
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cidadãos brasileiros. Regulamentado, três anos mais tarde, pelo Decreto-Lei n.º
154/2003, o estatuto de igualdade vem estabelecer que portugueses e brasileiros gozem
dos mesmos direitos e estejam sujeitos aos mesmos deveres. Para tal, os cidadãos
brasileiros, civilmente capazes, só têm de formular o pedido50 e comprovar, através de
autorização de residência, que tenham residência habitual em território português (n.º 1,
art. 5.º). Uma vez atribuído, os seus beneficiários ficam sujeitos à lei penal nacional em
condições idênticas às dos portugueses (art. 17.º), não serão sujeitos à extradição, salvo
se requerida pelo Governo do Estado da nacionalidade (art. 18.º) e têm direito ao cartão
de cidadão idêntico (art. 40.º), caducando apenas em caso de caducidade ou
cancelamento da autorização de residência, quando o beneficiário perca a nacionalidade
brasileira ou seja privado dos mesmos direitos no Brasil (art. 13.º).
No caso dos direitos políticos, únicos com medidas de excecionalidade, estes só
serão reconhecidos aos cidadãos brasileiros que tiverem três anos de residência habitual
(n.º 2, art. 5.º):
“Os brasileiros com igualdade de direitos políticos gozam em Portugal não apenas dos
direitos de participação na actividade partidária, de petição, de manifestação, de
capacidade eleitoral activa [direito de voto] e passiva [candidato] para a participação nas
eleições locais, como outros estrangeiros [em condições de reciprocidade], mas também
de direitos políticos, não conferidos a outros estrangeiros, como a capacidade de votar
nos referendos nacionais [51]. Um brasileiro com igualdade de direitos políticos pode ser
Deputado, Ministro, Juiz do Tribunal Constitucional e votar nas eleições para Presidente
da República.” (Leitão, 2009: 20)

Deste lote de direitos e deveres ficam excluídos a prestação de serviço militar no
país de residência (artigo 19.º, Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000), o
direito à proteção diplomática em Estado terceiro, o acesso aos cargos de Presidente da
República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, presidentes dos
tribunais supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática (art. 16.º).
De sublinhar que estes direitos não são, de todo, de pouca importância. Tomar parte
ativa na definição dos destinos do Estado e de, por isso mesmo, se sentirem parte
integrante da comunidade em que vivem é, escreve Silva (2004: 19), permitir aos
imigrantes usufruir de cidadania. Por outro lado, continua o mesmo autor,
50

O pedido é gratuito e isento de qualquer taxa ou emolumento (art. 43.º).
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Art.38.º da Lei n.º 15-A/98.
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“independentemente do conjunto mais ou menos vasto de direitos a que só a cidadania
dá acesso (…) não pode ignorar-se que a cidadania possui, em si mesma, uma
importantíssima dimensão simbólica. De facto, não obstante o reconhecimento de que a
qualidade de pessoa humana é infinitamente mais importante do que a qualidade de
membro de um determinado Estado (…) a verdade é que a cidadania, enquanto
qualidade de membro (de pleno direito) de um certo Estado, representa para a
generalidade das pessoas um sinal identificador e uma referência de valor inestimável”
(Silva, 2004: 20-21).
Classificada por este autor enquanto “cidadania de segundo grau”, a cidadania
luso-brasileira é assim considerada porque, apesar de permitir aos novos cidadãos
aceder a direitos preexistentes e originariamente reservados aos detentores da cidadania
de base, estes destinam-se a ser exercidos principalmente no plano interno. Distinguese, por isso, da “cidadania de sobreposição”, associada ao alargamento dos direitos que
se destinam a ser exercidos fundamentalmente num plano supranacional, como é o caso
da cidadania europeia; e da “dupla cidadania”, ligada à acumulação dos direitos de
cidadania sem perda necessária da cidadania do país de origem (Idem: 58). Assim, não
se pode falar em dupla cidadania porque, pese embora o estatuto de igualdade permita
que o cidadão brasileiro não perca a sua nacionalidade de origem e possa continuar no
exercício dos direitos e deveres inerentes às respetivas nacionalidades (art. 22.º), o gozo
dos direitos políticos no Estado de residência importa a suspensão do exercício dos
mesmos direitos no Estado da nacionalidade (art. 20º). Uma norma que, concordamos
com José Leitão (2009: 20), “tem um efeito desincentivador no requerimento do
estatuto de igualdade de direitos políticos”, uma vez que inibe o imigrante de participar
ativamente no seu país de origem, frequentemente, onde ainda mantém raízes, laços
familiares e de amizade, para onde envia remessas e onde deseja regressar.
Do ponto de vista das implicações deste estatuto especial para Portugal nas suas
relações com a UE, como constata Healy (2011: 57), verifica-se um conflito entre os
direitos de circulação transfronteiriça da CPLP e da UE, especialmente os do âmbito do
Acordo Schengen. A título de exemplo, em 2008, a Diretiva de Retorno veio impor um
conjunto de normas e procedimentos para o regresso de nacionais de países terceiros em
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situação irregular na UE. Com um conjunto de disposições polémicas52, esta Diretiva
levantou uma série de reações por parte dos países da América latina, em geral, e de
cada um dos seus governos, em particular – parceiros importantes para a UE (Arcarazo,
2009: 57). No caso de Portugal a Diretiva não trouxe alterações à Lei interna n.º
23/2007, mas obviamente suscitou preocupações por parte do governo brasileiro,
sabendo que em Portugal se estima que o maior número de migrantes em situação
irregular ou sem documentação legal seja de origem brasileira.
Todavia, as relações entre o Brasil e a UE viriam a dar, mais recentemente,
alguns passos na direção de uma maior facilitação de circulação. Fruto do crescimento
económico dos últimos anos, e num contexto de crise económica europeia, o Brasil tem
vindo a impor-se no panorama mundial como um interessante parceiro. Em resultado,
foram aprovados, em 15 de fevereiro de 2011, pelo Parlamento europeu, dois acordos de
isenção de visto entre a UE e o Brasil, um relativo aos titulares de um passaporte
diplomático, de serviço ou oficial, o outro relativo aos titulares de um passaporte
comum que se desloquem para efeitos de turismo e de negócios em estadia até três
meses. Este último caso inclui (Coutinho, 2011):
Atividades turísticas; visitas familiares; prospeção de oportunidades comerciais,
participação em reuniões, assinatura de contratos e atividades financeiras, de
gestão e administrativas; participação em reuniões, conferências e seminários,
desde que não remunerada por fontes brasileiras ou da UE (salvo despesas de
estada pagas diretamente ou através de ajudas de custo diárias); participação em
competições desportivas e concursos artísticos, desde que os participantes não
sejam remunerados por fontes brasileiras ou da UE, mesmo que concorram para
obtenção de prémios, inclusivamente de natureza pecuniária.
Ficam por incluir neste acordo os estudantes, investigadores, artistas, membros
de instituições religiosas, etc., e todas as pessoas que viajam para efeitos de exercício de
uma atividade remunerada. O imigrante trabalhador não é, portanto, o cidadão brasileiro
desejado, privilegiando-se essencialmente aqueles que, por razões diversas, representam
uma potencial mais-valia. Este acordo não substitui, todavia, quaisquer acordos ou
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Entre as mais polémicas disposições da diretiva figuram o afastamento de imigrantes em situação

irregular, a possibilidade de detenção até 18 meses e a imposição de uma proibição e entrada na UE
durante um período de 5 anos (Arcarazo, 2009: 56).
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tratados bilaterais que existam entre os países membros da UE e o Brasil, pelo que o
tratado de amizade com Portugal não sofre quaisquer modificações. O conflito
relativamente aos direitos de circulação de que Healy (2011) nos falava fica, assim,
ligeiramente atenuado por claros interesses económicos e financeiros, mas permanece
uma legislação discriminatória em relação ao tipo de brasileiro que se quer receber.
Aliás, como acontece com a legislação interna portuguesa em relação aos imigrantes de
outras nacionalidades. Não esqueçamos que, do ponto de vista legal, os imigrantes
brasileiros têm um estatuto privilegiado em relação a outros estrangeiros e, mesmo, em
relação a outros cidadãos dos países de língua portuguesa, sobretudo no que diz respeito
à isenção de visto para portadores e passaporte comum e em relação a alguns direitos
políticos.

Acordo Lula
Decorrente do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Portugal e o
Brasil, três acordos bilaterais foram ainda assinados por estes dois países, entre eles, o
Acordo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes (Decreto n.º 42/2003), o Acordo sobre a
Facilitação de Circulação de Pessoas (Decreto-Lei n.º 43/2003) e, o mais famoso, o
conhecido “Acordo Lula” sobre a contratação recíproca de nacionais (Decreto n.º
40/2003).
Este último, criado para facilitar a circulação de nacionais para atividade
profissional por conta de outrem no território dos Estados contratantes, tornou-se
célebre porque, na verdade, permitiu aos brasileiros mais um exclusivo momento de
regularização extraordinário para aqueles que entraram em território nacional até 11 de
julho de 2003. No seu artigo 6.º pode ler-se “o facto de um nacional de um dos Estados
Contratantes se encontrar no território do outro Estado Contratante à data da assinatura
do presente Acordo é considerado razão atendível para a aceitação de um pedido de
visto num posto consular de carreira fora da área da sua residência, desde que aí esteja
em situação legal e tenha a sua permanência regularizada no Estado Contratante em que
se encontra”. Portanto, sem necessidade de regressar ao Brasil para obter de forma
regular o visto de trabalho, o Acordo veio permitir que os brasileiros a trabalhar em
Portugal, com contrato válido e inscrição na segurança social, ficassem legíveis para a
obtenção do visto de trabalho. Destaca-se ainda que os “nacionais contratados poderão
fazer-se acompanhar de elementos do seu agregado familiar” (art. 7.º) e que os mesmos
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“poderão transferir para o seu Estado de origem, em moeda livremente convertível, a
remuneração auferida no território do Estado receptor, de acordo com a legislação em
vigor neste Estado” (art. 9.º).
Qual o real objetivo deste acordo? Na opinião de Padilla (2007b: 221), “à
primeira vista, o Acordo não é claro em relação a legalização. Efectivamente, este não
fala especificamente de legalização de imigrantes, da sua integração e melhoria da sua
condição, nem da necessidade de conhecer a quantidade e qualidade dos Brasileiros que
se encontram indocumentados em Portugal”. Porém, de facto, o acordo permitiu, a este
nível, identificar pelo menos trinta mil brasileiros que realizaram o processo de préinscrição. Numa perspetiva mais atenta, Padilla acrescenta ainda que “podemos ler nas
entrelinhas do Acordo, nas suas regulamentações e nos roteiros obrigatórios, a intenção
de o Estado Português lograr uma maior transparência nos mercados laborais”,
nomeadamente, procurando uma maior integração legal dos trabalhadores nas empresas
e, por conseguinte, um maior cumprimento das obrigações fiscais e das normas de
higiene e segurança laboral por parte das mesmas.
Independentemente dos motivos, o facto é que assistimos a mais um momento
excecional de regularização, desta feita, e pela primeira vez, realizado bilateralmente.
Nas palavras de Lula da Silva, então presidente brasileiro, “Como no passado, nossos
povos devem dar um exemplo à comunidade internacional no tratamento dos migrantes
e na facilitação da vida de seus cidadãos nos dois lados do Atlântico. Se não formos
capazes de fazê-lo, quem será capaz?” (DN, 5 de agosto 2006). O argumento, utilizado a
propósito de algumas notícias que davam conta da dificuldade dos brasileiros acederem
ao visto de trabalho ao abrigo do Acordo Lula, recupera, assim, mais uma vez, as
relações históricas fraternais entre os dois países, consecutivamente empregue em todos
os momentos de cooperação e manutenção de relações privilegiadas, mas também de
superação de conflitos.
Portugal tem sido elogiado pelas suas políticas humanistas e integracionistas em
relação aos imigrantes, mas a verdade é que, como lembra Mena (2009: 49), uma
análise exclusivamente baseada nos conteúdos fornece poucas informações quanto à
dimensão real do seu alcance, podendo conduzir até a conclusões erradas. E a verdade é
que, mesmo tratando-se das relações favorecidas e “integrais” no seu conteúdo, não são
necessariamente isentas de problemas e exatas na sua aplicação. Como descreve Padilla
(2007b: 222), o processo foi complexo, envolvendo a participação de vários organismos
governamentais portugueses e brasileiros na expedição de documentos, nomeadamente,
106

o facto de o imigrante ter de ir ao consulado de Portugal em Espanha para expedição do
visto. Por outro lado, outros obstáculos de natureza não necessariamente burocrática
também se interpuseram. A mesma autora enumera o valor das multas a pagar, o receio
da deslocação a um organismo policial como o SEF, o facto de muitas empresas não
terem passado os contratos de trabalho por não cumprirem determinadas regras ou
porque diziam respeito a atividades caraterizadas pela informalidade (exemplo,
construção civil, serviço doméstico) e o início de uma recessão económica que
começara a desempregar muitos brasileiros. Enfim, um conjunto de obstáculos que
derivam da complexidade dos processos e da própria realidade, alguns dos quais na base
da explicação de, apesar de trinta mil brasileiros se terem inscrito no processo de
legalização, apenas cerca de catorze mil finalizaram o processo e adquiriram o visto.
Dar conta do impacto destas medidas na vida dos imigrantes, naquela que é
entendida por nós como a dimensão política dos processos de integração dos imigrantes,
é uma parte do que é proposto fazer nesta pesquisa, pelo que se voltará a esta questão
mais à frente, quando se analisar os dados recolhidos através das fontes primárias de
informação – o inquérito e a entrevista.
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Capítulo 4. Construção empírica do objeto sociológico
4.1. Estratégia de pesquisa: aproximações e reformulações
Investigar é um processo moroso e tanto mais difícil quando não se fazem as
melhores escolhas porque não se refletiu suficientemente bem sobre as implicações que
cada decisão, por mais pequena que nos pareça, pode ter no desenvolvimento e no
próprio sucesso ou fracasso da pesquisa. Temos consciência que desde a primeira
tomada de decisão, relativamente à metodologia adotada, até à forma como se construiu
e aplicou as técnicas, ou mesmo como se entrou em contato com o público-alvo e
depois se analisaram os dados recolhidos, todas as opções podem ser pensadas pelas
suas potencialidades, mas também pelas suas limitações. Por outro lado, deve sublinharse que investigar não é um processo limpo ou isento de problemas e não vale a pena
tentar fazer parecê-lo, sob pena de perdermos objetividade analítica. Por esta razão, em
nosso entender, vale a pena começar por perceber que caminhos e trilhos desde cedo se
foram traçando e retraçando para melhor contextualizar os dados.
Na nossa pesquisa, quando se pensou o objeto teórico, muitos foram os
caminhos técnico-metodológicos que surgiram como possíveis. No início, não era de
modo nenhum clara a forma como abordaríamos o objeto empírico e que metodologias
e instrumentos técnicos se aplicariam. Por outro lado, é preciso ressalvar que também
não nos mantivemos sempre fiéis ao que a dada altura estava previsto. Como qualquer
pesquisa em Sociologia, os avanços e recuos, os diálogos entre a teoria e o trabalho
empírico, foram-nos obrigando a reformulações, algumas até profundas.
A primeira e mais significativa dessas reformulações – que fazia parte do projeto
inicial submetido à aprovação de financiamento pela FCT –, relacionou-se com a
impossibilidade de obter, junto do SEF, a informação relativa à ocupação residencial
dos imigrantes no Grande Porto, etapa que era crucial para a aplicação do processo de
recolha de informação tal como estava previamente desenhado, isto é, através da
aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra representativa dos imigrantes
brasileiros. Por outro lado, para além da proteção de dados a que está sujeita a
informação do SEF, o que torna o acesso aos endereços residenciais dos brasileiros
impossível, acresceram duas outras razões para uma mudança de estratégia na captação
destes imigrantes. Desde logo, o facto de uma parte significativa dos imigrantes estarem
em situação de espera em relação à resolução do seu processo no SEF e o facto da base
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de dados existente limitar em relação aos imigrantes em situação irregular – variável
que também queríamos analisar. Acresceu, ainda, a reflexão em torno do facto de
muitos imigrantes não permanecerem por muito tempo na mesma residência e estarem
longos períodos do dia fora das mesmas.
Este obstáculo obrigou a uma mudança de estratégia, que implicou, por sua vez,
uma mudança conceptual e conduziu ao abandono do objetivo mais específico de
cartografar a distribuição espacial dos imigrantes no território; e tipificar as relações
entre a distribuição espacial destes imigrantes e os contrastes e continuidades sociais e
culturais face à sociedade de acolhimento. O que se fez foi, então, passar a trabalhar um
conceito mais qualitativo, o de apropriações espaciais (Rémy e Voyé, 2004),
desenvolvido anteriormente (ponto 1.3. Para uma análise do espaço social em contexto
urbano e das suas apropriações). O que não exclui a análise aos concelhos e freguesias
de residência no inquérito por questionário, mas fazendo-o de uma perspetiva muito
menos central, isto é, enquanto referencial para a interpretação dos dados, até porque é
nosso critério inquirir apenas residentes dos concelhos do Grande Porto e não outros
que potencialmente frequentem as unidades de análise.
Posto isto, iniciou-se a incursão ao terreno propriamente dito por forma a
recolher pistas e avaliar possíveis estratégias de trabalho. Concretamente, começámos
por uma abordagem qualitativa exploratória, onde conversámos com alguns informantes
privilegiados, como é o caso dos dirigentes associativos e alguns especialistas na esfera
das migrações, no sentido de capitalizar enfoques diversos capazes de construir um
saber mais enriquecido e aprofundado. Assim, sublinhamos o contato com dois
dirigentes associativos, da Associação Mais Brasil (AMB) e da Associação de Cidadãos
Brasileiros na Universidade do Porto (BRASUP), onde recolhemos pistas importantes
de pesquisa, sobretudo relacionadas com as possibilidades de aplicação das técnicas de
recolha de dados. Do ponto de vista mais académico, conversámos ainda com uma
doutorada em psicologia social – com uma tese sobre mulheres imigrantes brasileiras no
distrito do Porto (Costa, 2009), e com experiência de trabalho junto dos imigrantes,
nomeadamente na área da formação –, com quem partilhamos dúvidas e inquietações.
Do ponto de vista das questões legais, conversámos ainda com um agente do SEF, com
experiência de trabalho em aeroportos, e que nos ajudou não só a interpretar a lei, mas
também a conhecer como, na prática, funciona a sua aplicação.
Após esta fase, as principais decisões estavam tomadas e o trabalho exploratório
de natureza qualitativa assumiu, assim, uma relevância determinante nesse processo.
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Numa sessão do doutoramento em que se apresentava o estado da pesquisa, levantavase mesmo a questão se, por esta razão, seria, de facto, uma tese predominantemente de
natureza quantitativa ou se, pelo contrário, não teria sido o trabalho qualitativo decisivo
no desenvolvimento da pesquisa. Trazemos esta questão para aqui porque não nos
parece de pouca relevância, bem pelo contrário, mas a resposta é negativa e no
desenvolvimento dos pontos que se seguem procurar-se-á explicar porquê.

4.2. Procedimentos técnico-metodológicos
No que respeita ao desenho de investigação, a decisão pelo cruzamento das
metodologias de caráter quantitativo/extensivo e qualitativo/intensivo impôs-se como
forma necessária à compreensão do fenómeno imigratório nas diferentes dimensões da
nossa análise. Referimo-nos, portanto, a uma estratégia de triangulação metodológica,
através da qual, epistemologicamente, se nega a dicotomia entre quantitativo e
qualitativo porque se acredita que a pesquisa pode ser mais eficiente com recurso a
ambos os métodos. Um pressuposto que não se fica pela ideia mais tradicional, que
associa a triangulação à validação cumulativa, mas que sugere, em vez disso, como
Teresa Duarte (2009: 14) sintetiza, uma conceção mais “aberta”, mais “realista” e
“pragmática”, em que a triangulação aparece como complementaridade, como forma de
descoberta de paradoxos e contradições ou como forma de desenvolvimento quando
utiliza sequencialmente um segundo método para informar o método inicial.
Na linha de Creswell (1994), a nossa pesquisa define-se por um desenho misto
de investigação através do qual os dados quantitativos e qualitativos se combinam com
o objetivo de aprofundar dos resultados atingidos. Em particular, recorreu-se a uma
estratégia de pesquisa sequencial (Morse cit. por Creswell: 182), que se carateriza pela
expansão das conclusões do método quantitativo, dominante e orientador nesta
pesquisa, com recurso ao método qualitativo, complementar na análise. A incursão
exploratória e a natureza qualitativa das pistas de trabalho recolhidas foram uma parte
fundamental, sem dúvida, para definir a forma como estrategicamente nos colocámos no
terreno. Todavia, a natureza da informação a recolher e os instrumentos através dos
quais o iríamos fazer eram decisões incontornáveis, independentemente das estratégias
adotadas, porque tinham que ver com a própria problemática teórica e os nossos
objetivos. A teoria foi, assim, o elemento norteador e que serve a perceber como e em
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que circunstâncias as dimensões deste estudo se relacionam. Dimensões cujas variáveis,
tal como se queriam testar, têm uma natureza predominantemente quantitativa, o que
justificou a mobilização da técnica do inquérito por questionário, através do qual se
procurou traduzir em questões e indicadores as variáveis que nos interessavam analisar.
No entanto, a vantagem desta estratégia, que Creswell designa de “dominant-less
dominant design”, é que esta “presents a consistent paradigm picture in the study and
still gathers limited information to probe in detail one aspect of the study” (Idem: 177).
No caso, por estarmos a tratar de processos migratórios que envolvem uma dimensão
subjetiva significativa – nomeadamente, no que diz respeito à perceção dos estereótipos,
à vivência de situações de discriminação e ilegalidade e à auto perceção da situação de
integração na sociedade de acolhimento –, o aprofundamento em maior detalhe de
alguns desses aspetos justificou a necessidade de triangulação. Na prática, a articulação
pensou-se com o objetivo de enaltecer ou ilustrar os resultados de uma técnica através
da outra.

4.2.1. Inquérito por questionário
Enquanto técnica de recolha primária de informação, e em estreita articulação
com a revisão da literatura, toda a ação de pesquisa procurou traduzir-se, nesta fase, na
“arte de bem perguntar”, o que “reside na capacidade de controlar as implicações dos
enunciados das perguntas e das condições por estas criadas” (Ferreira, 2003: 165).
A opção pelo inquérito por questionário, face às questões e hipóteses levantadas,
impôs-se como técnica privilegiada de recolha primária de dados, uma vez que era
nosso objetivo verificar um conjunto de hipóteses sob a forma de relações entre
variáveis. Teve que ver com as condições em que se fez corresponder a cada conceito
uma ou mais respostas do questionário, que por sua vez serviram de indicadores
operacionais ou como indicadores de conceitos (Ghiglione e Matalon, 1993: 117-118).
O trabalho consistiu, então, na forma como passamos daquilo a que Hill e Hill (2005:
33) denominam de hipóteses gerais para as hipóteses operacionais, estas últimas que
são as hipóteses que efetivamente vão ser testadas. Uma versão esquemática do modelo
analítico do inquérito pode ser visto na figura seguinte.
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Figura 13 – Modelo analítico do inquérito
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Em concreto – e não muito diferente, em diversas questões, do inquérito
concebido por Machado (2002) e administrado à população guineense –, a construção
do nosso inquérito teve como objetivo dar conta da dimensão social, política e cultural
do fenómeno migratório em análise, contextualizando ainda os percursos e contextos de
migração (ano de chegada; razão de vinda; com quem veio; Portugal como primeiro
destino)120.
Relativamente à dimensão social, porque os processos de integração dos
migrantes nas sociedades de acolhimento dependem também das caraterísticas da
população imigrada, procurou conhecer-se a caraterização sociodemográfica dos
sujeitos (género, idade, estado civil e nível de escolaridade no país de origem e de
acolhimento) – indicador de reforço e mediação para a compreensão das relações entre
as migrações e os processos de mobilidade social que induzem –; bem como os seus
lugares de classe (individual e de família de origem e pertença) e respetivas situações de
mobilidade social (lugar de classe individual no país de origem e no país de
acolhimento). Por último, porque o nosso objeto de estudo é territorialmente limitado,
questionaram-se os inquiridos sobre as zonas de residência (concelho, freguesia) e as
respetivas caraterísticas das vizinhanças (composição étnica).
Quanto à dimensão política, importou questionar os inquiridos sobre a sua
situação legal (atual e à entrada), por forma a apreender a existência de situações de
vivência de irregularidade, bem como a forma como as diferentes posições perante a lei
se relacionam, ou não, com as caraterísticas da dimensão social dos processos de
integração.
Para a terceira dimensão de análise, a dimensão cultural, por forma a dar conta
da maior ou menor etnicização ou assimilação das sociabilidades, inquiriu-se os
sujeitos relativamente às suas redes de sociabilidade primárias (familiares, de amizade,
trabalho e vizinhança), bem como sobre a pertença a redes de sociabilidade secundárias
(tipo de pertença; frequência e ajudas que essa pertença colmata). Em segundo lugar,
como indicadores de análise à perceção e afetação relativamente à sociedade de
chegada, foram feitas questões sobre os contrastes e continuidades culturais (língua,
costumes e estilos de vida, valores e crenças), bem como os contrastes e continuidades
institucionais (nível de confiança depositado nas instituições do país de acolhimento121 e
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Ver Anexo I.1 – Inquérito por questionário geral.

121

Baseado no inquérito de Vilaça, 2008.
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de origem); e, ainda, sobre a vivência de situações de discriminação e/ou preconceito
(por razões profissionais, raciais, étnicas, de género ou outras).
As questões sobre os processos de mobilidade social, porque se sobrepõem,
ficaram assim integradas no grupo da dimensão social do fenómeno. Quanto à análise
das apropriações espaciais, por forma a conhecer as possibilidades de coexistência e
trocas culturais nos espaços de vivência, às questões sobre as redes de sociabilidade dos
sujeitos – já integradas na dimensão cultural do fenómeno –, juntou-se uma última
questão sobre a etnicidade das zonas de residência.
Relativamente à formulação das questões do inquérito, porque esta não é
independente do tipo de aplicação e das suas condições de aplicabilidade (Ghiglione e
Matalon, 1993: 177), optou-se por construir o inquérito passível de ser autoadministrado
pelos inquiridos. Na realidade, um inquérito autoadministrado pode sempre ser aplicado
pelo investigador, já o contrário não seria exequível. Por essa razão, aquando a sua
construção, e porque não estávamos absolutamente seguros das possibilidades da sua
administração, optou-se por elaborá-lo de forma a ser autoadministrado. Todo um
processo de decisões tão mais crucial por se estar consciente que uma vez começada a
aplicação do inquérito estaria fora de questão introduzir qualquer modificação no
mesmo, pelo que se reconhece que “qualquer erro, qualquer inépcia, qualquer
ambiguidade, repercutir-se-á na totalidade das operações ulteriores, até às conclusões
finais” (Idem: 119).

Definição da amostra
Uma vez definida a problemática e a população alvo da pesquisa, dedicamos
agora algum tempo à forma como foi definida a aplicação do questionário a uma
amostra, visto que é quase sempre impossível estudar todo o universo da população. A
decisão por estudar uma amostra e não o universo é, com certeza, uma decisão rápida de
tomar e de fácil justificação, mas o problema da representatividade dos dados colocouse de forma simultânea. Esta que é uma questão bem mais difícil de responder e sobre a
qual, devemos estar conscientes, não há uma resposta única e assertiva.
Desde logo, o problema colocou-se quando verificámos não haver a
possibilidade de acesso a uma base de dados122 inicial do universo de estudo, tendo
122

Existe uma lei de proteção de dados que nos impossibilita de usarmos a informação respetiva à

população imigrante em Portugal, cuja informação está retida no SEF.
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apenas acesso a algumas estatísticas oficiais. Por outro lado, o facto dessas estatísticas
oficiais nos limitarem em relação a duas franjas da população que nos interessavam
igualmente captar: os que se encontram em situação irregular e aqueles que já têm
nacionalidade portuguesa ou dupla nacionalidade123, na medida em que essas são
categorias cuja importância se pretende igualmente testar. Em conjunto, todas estas
limitações, do ponto de vista da construção de uma amostra, levantam, ainda, para os
mais estaticistas, como Henry (1990), a impossibilidade de nos podermos referir à real
existência de uma amostra, pelo que esta pressupõe em si mesma a representação da
população.
Todavia, cada vez mais frequentemente, na literatura sociológica, se verifica que
“a condição da representatividade é muito menos rigorosa quando tentamos verificar
hipóteses sobre relações” (Ghiglione e Matalon, 1993: 65). Confrontam-se, a este nível,
de acordo com Virgínia Ferreira (2003), dois pontos de vista diferentes, mas não
necessariamente opostos: a técnica estatística e a interpretação sociológica. Se, no
âmbito da estatística, a amostra é representativa desde que seja garantida a aleatoriedade
do processo da sua constituição, pelo que a amostra deve ser suficientemente grande
para permitir a análise multivariada com a desagregação das categorias que se deseja;
no âmbito da sociologia, uma amostra pode ser teoricamente representativa, isto é, uma
amostra é representativa se contiver elementos que permitam traduzir as diversidades e
as nuances sociais suspeitadas por uma hipótese teórica, pelo que não há nenhuma
necessidade de ser aleatória. Neste caso, o investigador “procura apenas captar um leque
tão amplo quanto possível dos aspetos dos fenómenos ou das populações que analisa,
para que possa descobrir novas categorias (e suas características) e a sua relevância para
a teoria que procura desenvolver” (Ferreira, 2003: 186).
A relevância estatística e teórica não têm de ser coincidentes, pelo que a
medição descritiva deve utilizar amostras representativas heterogéneas, enquanto a
medição explicativa pode utilizar amostras não-representativas, homogéneas
123

É importante recordar que as estatísticas oficiais dizem respeito aos estrangeiros residentes em

território nacional, uma noção que assenta num critério jurídico aplicada a alguém que tem uma
nacionalidade diferente da do país onde reside. Enquanto o conceito de imigrante se funda num critério
geográfico de mobilidade. Assim, embora os dois conceitos estejam frequentemente associados, eles não
coincidem totalmente. Tal justifica, por exemplo, que existam estrangeiros naturais de Portugal que nunca
migraram, mas que são estrangeiros porque são filhos de pais estrangeiros (Rosa, Seabra e Santos, 2003:
24).
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(Greenwood, 1965: 327). Regra geral, a população é, até, heterogénea, pelo que, quanto
maior for o número de variáveis que o investigador queira que permaneçam constantes,
tanto mais homogénea e menos representativa será a amostra.
É nesta perspetiva que Virgínia Ferreira (2003: 185) refere, no âmbito da
investigação sociológica, a crescente intensificação do recurso à amostragem por áreas
definidas a priori através de critérios teóricos e informações gerais, uma técnica que
permite a utilização de diferentes métodos de seleção em diferentes fases do processo de
amostragem. No nosso caso, em razão das limitações já explicitadas, o objetivo foi,
então, o de partir da focalização em unidades de análise espaciais selecionadas, para
inquirir os imigrantes brasileiros que nelas se concentrem e que, simultaneamente,
estejam disponíveis e desejem cooperar. Posto isto, o objetivo passou a ser captar a
maior diversidade possível de inquiridos no que diz respeito a dois tipos de critérios: de
género e de idade, com a finalidade de construir uma amostra teoricamente
representativa, isto é, uma amostra que contenha elementos que permitam traduzir
diversidades e nuances sociais suspeitadas pelas hipóteses teóricas.
No fundo, procurou-se combinar a amostragem por áreas com uma amostragem
por quotas, o que, tal como Almeida e Pinto (1995: 121) referem, não consiste nos
vários estratos da população serem representados na sua proporção correta. Os autores
sublinham que desde que a amostra inclua um número suficiente de elementos de cada
estrato e seja conhecida, com razoável exatidão, a real proporção de cada estrato na
população total, pode abdicar-se da exigência de constituir uma amostra que constitua
um modelo perfeito, em escala reduzida, da população total. Por conseguinte, o facto de
não ser indispensável que a amostra reproduza a distribuição na população não deve
levar à conclusão que podemos inquirir qualquer pessoa sem riscos. Consiste em tentar
reproduzir na amostra a distribuição de certas variáveis importantes, tal como se
distribuem na população. Normalmente, segundo Ghiglione e Matalon (1993: 45-46),
caraterísticas simples, como as variáveis sociodemográficas, uma vez que acumular
restrições através do número de critérios ou do seu cruzamento para assegurar uma
amostra “melhor” torna-se uma tarefa inútil e quase impossível de realizar na prática,
pelo que o ideal é usar um número de critérios limitado e não cruzar, a não ser que
existam razões suficientemente fundamentadas para acreditar que haverá distorção.
Assim, sem que se tenha estabelecido para cada entrevistador um número
indicativo de quantos indivíduos devia questionar, mas buscando captar a maior
diversidade possível de inquiridos no que diz respeito às variáveis sexo e idade, por
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serem aquelas que oficialmente nos permitem reconhecer esta população, a nossa
amostra alcançou, sobretudo ao nível da variável género, proporcionalidades muito
próximas das conhecidas a nível nacional124. A exceção é feita no grupo das crianças e
adolescente até aos dezanove anos de idade, uma vez que na nossa pesquisa, por razões
legais, excluímos todos os indivíduos menores de idade. De sublinhar, no entanto, que a
comparação está a ser feita com as estatísticas do Eurostat (o que remete para dados de
1 de janeiro de 2011 – ano em que foi aplicado o inquérito) porque não se conhecem
dados desagregados por grupos etários na base de dados do SEF para os diferentes
grupos de nacionalidades. Por outro lado, a comparação desagregada à escala do Grande
Porto só é disponibilizada por género, o que impossibilita a comparação entre a amostra
e as estatísticas regionais para as diferentes idades. Todavia, sobre a variável género,
permite-nos dizer que a nossa amostra está a este nível inflacionada no que diz respeito
aos homens (+4,3%) e, por conseguinte, deflacionada em relação às mulheres (-4,3%).

Figura 14 – Distribuição das diferentes categorias das variáveis sexo e idade na
população e na amostra, 2011

Variáveis

Sexo
Grupos
etários

Homens
Mulheres
Até 19 anos
20-29
30-39
40-49
50 e mais

População
brasileira
residente em
território
nacional* (%)
44,0
56,0
15,1
26,1
32,8
18,0
8,0

População
brasileira
residente no
Grande Porto
(%)
39,5
60,5
-

Amostra
v.a.

%
64
82
2
46
59
30
9

43,8
56,2
1,4
31,5
40,4
20,5
6,2

* Dados em 1 de janeiro de 2011.
Fonte: Nível nacional: Eurostat, Statistics Database 2011; Nível local: SEFSTAT, dados para 2011.

A constatação da proximidade entre as proporcionalidades reais e as alcançadas
na amostra pode surpreender os mais positivistas e levanta, por essa razão, uma reflexão
metodológica. De facto, pode pensar-se que o alcance desta amostra foi uma questão de
sorte, mas esse é um fator que pode estar presente em qualquer investigação,
124

Relembramos que as estatísticas oficiais têm algumas limitações, nomeadamente, relativamente à

franja de inquiridos em situação irregular.
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independentemente das estratégias. O que nos parece que vale a pena realçar para
reflexão é que, independentemente do fator sorte, as proporcionalidades são sobretudo o
resultado da combinação de estratégias. É importante ter noção que, por exemplo, como
nos lembram Almeida e Pinto (1995: 120), por si só, o respeito pelas quotas não garante
ausência de enviesamentos sistemáticos. Para os autores, a qualidade da amostra
depende muito mais da forma como os entrevistadores procuram os inquiridos e com
eles entram em contato. Por esta razão, e para contrariar os enviesamentos, os autores
propõem a designação de locais de inquérito, com os quais os inquiridores estejam
pouco familiarizados ou impondo-lhes um itinerário. A articulação com a já mencionada
amostragem por áreas, que passaremos a explicitar como funcionou.

Administração do questionário
Pelas razões já mencionadas, que se prendem com impossibilidade de aceder a
uma base de dados sobre a população a inquirir, e pelas próprias caraterísticas da
população brasileira – dispersa no território das cidades portuguesas e sem agregação
nítida em áreas residenciais (Bógus, 2007: 53) – esta tornou-se, por isso, uma população
de difícil captação. Perante este obstáculo, e com conhecimento e alguma exploração
prévia do terreno, na aplicação do inquérito recorremos a uma amostragem por
pequenos locais de concentração nos três concelhos mais representativos da população
brasileira no Grande Porto. No ano de 2011, em que se aplicou o questionário, nos
concelhos que fazem parte do Grande Porto, residiam 7 374 brasileiros, o que
corresponde a 31,6% do total de estrangeiros residentes nesta região e à primeira
posição no ranking geral das nacionalidades estrangeiras residentes no Grande Porto e,
também, à primeira posição em quase todos os concelhos analisados individualmente.
Exceção em Vila do Conde, precisamente onde os estrangeiros de nacionalidade chinesa
ocupam o primeiro lugar, o que é reflexo deste concelho possuir uma vasta área
comercial, nomeadamente, na freguesia da Varziela, já conhecida por “Chinatown”; e
na Trofa, um dos dois concelhos mais recentemente adicionados à área do Grande
Porto, onde os estrangeiros de nacionalidade ucraniana ocupam a primeira posição.
Entre os diversos concelhos, por ordem decrescente, Porto, Vila Nova de Gaia e
Matosinhos destacam-se pela superioridade numérica relativamente aos demais, razão
pela qual foram selecionados para aplicação das técnicas de recolha de informação nesta
pesquisa.
118

Figura 15 – População estrangeira de origem brasileira no Grande Porto, em 2011
Total de
brasileiros
residentes
Grande Porto
Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa do Varzim
Santo Tirso
Trofa
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia

7 374
624
1 420
2 034
2 860
7 759
871
468
591
835
1 227
4 616

Peso em
relação ao total
dos ER no
concelho
31,6%*
22,6
33,1
39,4
45,1
29,6
30,7
25,4
18,6
32,2
15,3
30,8

Lugar ocupado
em relação aos
ER no concelho
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
1º
2º
1º

* peso dos ER de origem brasileira no Grande Porto em relação ao total de ER na mesma área.
Nota: os cálculos percentuais são nossos; todas as percentagens foram arredondadas à primeira casa decimal.
Fonte: SEFSTAT.

Em concreto, aplicou-se o questionário em ginásios125, devido à grande procura
destes espaços por esta população; em centros comerciais, restaurantes e na rua, por
serem locais e zonas de passagem para muitas pessoas; na associação de imigrantes
brasileiros Mais Brasil, porque possui, e nos permitiu utilizar, uma rede de cerca de
oitocentos endereços eletrónicos pessoais para a distribuição do inquérito; e, finalmente,
um conjunto de inquéritos distribuídos através de conhecidos que, por via eletrónica ou
pessoalmente, responderam aos inquéritos.

125

No caso dos ginásios, no total, foram contatados dezoito ginásios no Porto, dos quais quatro não

obtivemos resposta e dois não autorizaram a administração do inquérito. Em Vila Nova de Gaia foram
contatados nove ginásios, dos quais quatro referiram não ter brasileiros a frequentar o ginásio e dois não
responderam. Em Matosinhos foram contatados cinco ginásios. Uma lista exaustiva das instituições que
aceitaram colaborar com a pesquisa pode ser vista no Anexo II.
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Figura 16 – Local de aplicação do inquérito

Vila Nova de
Gaia
20%

Matosinhos
31%

AMB
12%

Conhecidos
7%

Porto
30%

O processo de decisão sobre quais os ginásios, restaurantes, centros comerciais
ou ruas que iríamos selecionar para aplicar o inquérito, seguiu dois tipos de
considerações. Uma ligada aos recursos de que dispúnhamos, nomeadamente, de tempo
e de dinheiro; outra relacionada com as exigências mínimas a que a investigação nos
obriga. Da ponderação destes dois surgiram, então, diferentes decisões.
Nos ginásios, optou-se por listar, a partir de uma pesquisa nas Páginas
Amarelas, todos os ginásios localizados dentro do território em análise. Posto isso, foi
feita uma incursão exaustiva a estes espaços por nos parecer a melhor forma de captar
os imigrantes mais dispersos territorialmente. Uma decisão que se revelou pouco
proveitosa quando, no terreno, à medida que caminhámos das zonas mais centrais para
as mais periféricas, nos fomos apercebendo da inexistência de frequentadores brasileiros
nesses espaços. Uma constatação, por outro lado, bastante interessante, precisamente
porque vai ao encontro da ideia, como Rebelo constatou (2006: 361), de que os
imigrantes brasileiros se localizam essencialmente nos chamados “central business
districts”, mas, mais ainda, que dentro desses centros, eles parecem localizar-se nas
zonas mais centrais. Por exemplo, tal foi particularmente evidente no concelho de Vila
Nova de Gaia, onde em três ginásios das localidades de Arcozelo, Serzedo e Vilar do
Paraíso, nos disseram nunca ter tido brasileiros a frequentar os seus espaços.
Relativamente aos centros comerciais, o processo de decisão foi mais fácil,
tendo-se optado por selecionar, em cada um dos três concelhos, as maiores ou mais
movimentadas zonas comerciais, a saber, o Arrábida Shopping em Vila Nova de Gaia, o
Norte Shopping em Matosinhos, e o Via Catariana e Gran Plaza no Porto. Neste caso,
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por contraposição aos ginásios, o objetivo foi o de captar a maior concentração possível
de imigrantes, o que se revelou frutuoso, na medida em que, à exceção do concelho do
Porto, foi nestes espaços localizados em Matosinhos e Vila Nova de Gaia que
conseguimos a maior percentagem de inquéritos – o que não é, de todo, de dissociar do
tipo de administração, como veremos mais abaixo.
No que diz respeito aos restaurantes, estes foram selecionados através de
sugestões recolhidas, nomeadamente, como se referiu acima, junto dos informantes
privilegiados. Por outro lado, de ressalvar que só foram contatados restaurantes em
Matosinhos por ter sido este o concelho onde o sucesso de aplicação dos inquéritos nos
ginásios foi mais baixo, obrigando-nos a procurar alternativas.
Finalmente, a abordagem de rua surge, à semelhança do que aconteceu nos
restaurantes, por necessidade de colmatar o menor sucesso dos inquéritos nos centros
comerciais. Optámos, no Porto, por ir não aos restaurantes, mas percorrer certas ruas,
que selecionámos através, também, de informações recolhidas junto de informantes
privilegiados e de algum conhecimento prévio das zonas em questão.

Figura 17 – Locais de aplicação dos inquéritos e suas caraterísticas
Concelho

Tipo de unidade
de análise

Administração do
inquérito

Frequências

11 ginásios

Autoadministração

20

13,7

Via Catarina;
Gran Plaza
Rua da Alegria;
Rua Latino Coelho;
Rua das 12 Casas;
Rua de Cedofeita

Administração
direta

9

6,2

Administração
direta

14

9,6

Ginásios

5 ginásios

Autoadministração

6

4,1

Centro Comercial

Norte Shopping

20

13,7

Restaurantes

“Vícios da carne”;
“Brasinhas”

Administração
direta
Administração
direta

19

13,0

Ginásios

3 ginásios

Autoadministração

13

8,9

Arrábida Shopping

Administração
direta

16

11,0

Via eletrónica

Autoadministração

18

12,3

Via eletrónica ou
pessoalmente

Autoadministração

11

7,5

146

100,0

Ginásios
Centro Comercial
Porto
Abordagem de
rua

Matosinhos

Vila Nova
de Gaia

Outros

Centro Comercial
Associação Mais
Brasil
Através de
conhecidos

Especificações

TOTAL

%
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Pelas caraterísticas distintas de cada um destes espaços, a forma como nos
anunciamos foi também ela diferente. Nos ginásios, optou-se por definir um
intermediador, geralmente o responsável pelo ginásio, com quem reunimos no sentido
de passar toda a informação relativa às condições de aplicabilidade e participação dos
inquiridos. O papel deste intermediador foi, então, o de dar a conhecer aos inquiridos a
pesquisa para que, aceitando participar, respondessem ao questionário de forma
autoadministrada. Informações mais específicas seriam ainda encontradas no próprio
cabeçalho do inquérito ou entrando em contato com o investigador.
No caso da Associação Mais Brasil (AMB) e dos inquéritos aplicados através de
conhecidos, o processo de administração não foi muito diferente. Em ambos os casos o
inquérito foi autoadministrado, mas, no caso da associação, em vez de um
intermediador físico, utilizámos os recursos eletrónicos de um intermediador
institucional reconhecido para dar a conhecer a pesquisa aos potenciais respondentes.
Para as restantes situações, de abordagem de rua, nos centros comerciais ou em
restaurantes, foram mobilizados dois assistentes de investigação com formação superior
em Sociologia e um assistente com experiência de aplicação dos inquéritos censitários.
A estes assistentes foi transmitida toda a informação relativa às condições de aplicação
do questionário, bem como foram cedidas credenciais e crachás de identificação.
Esta estratégia mista revelou-se bastante útil em diferentes aspetos. Primeiro,
nos casos em que utilizámos a autoadministração, porque nos deu alguma flexibilidade
na gestão do tempo, uma vez que nos libertou de estar permanentemente nos ginásios
aguardando potenciais respondentes. Segundo, no caso da AMB, a autoadministração
via eletrónica também nos permitiu utilizar uma base de contatos muito vasta e, dessa
forma, aumentou o potencial de respostas. No entanto, este plano teve também algumas
desvantagens, designadamente, foi entre os inquéritos autoadministrados que se registou
o maior insucesso no que diz respeito ao facto dos questionários estarem muito
incompletos, obrigando-nos a assumir, por essa razão, a sua invalidade126. Por outro
lado, o processo foi obviamente menos controlado, pese embora, sobretudo nos casos
em que os questionários estavam incompletos, mas cujos participantes deixaram contato
para entrevista e o mesmo estava operacional, os respondentes foram posteriormente
contatados para completar informação em falta e confirmar a resposta ao inquérito. No
total, entre janeiro e setembro de 2011, foram recolhidos 146 inquéritos válidos.

126

Dezanove inquéritos foram considerados não válidos.
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Análise dos inquéritos
Depois da administração do inquérito, seguiu-se o seu tratamento e análise, com
recurso ao SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0, módulo
Categories. Em particular, esta tarefa implicou a codificação das respostas127, a
construção da base de dados, a respetiva introdução da informação e, finalmente, a
análise estatística dos questionários. Esta última que “compreende o «controle» da
amostra efetivamente atingida em relação à visada no planeamento, […] a leitura e
apuramento da informação e o tratamento desta, em ordem a controlar o sistema de
hipóteses previsto no planeamento; nesta fase devem ser revistas a validade e a
fidelidade dos instrumentos de análise e dos resultados e extraídas as conclusões
essenciais da investigação” (Lima, 1972: 577).
Dadas as caraterísticas deste estudo, foi utilizada apenas estatística descritiva, o
que significa que não existe qualquer pretensão de generalização para o universo mais
vasto da população, processo que se relacionaria com a estatística indutiva. Os dados
apresentar-se-ão sob a forma de tabelas de contingência, no sentido que estas permitem
a combinação das respostas a duas ou mais questões. As não-respostas foram tratadas
como missing system e incorporadas na análise interpretativa sempre que a sua
expressão estatística o justifique.
Ainda, devido à natureza predominantemente nominal das variáveis em estudo,
recorreu-se ainda à Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) com a finalidade de
verificar os eixos estruturantes do espaço social em análise. Todos estes passos serão
oportunamente apresentados em detalhe nos capítulos de apresentação dos resultados.

4.2.2. Entrevistas semiestruturadas
Enquanto fonte primária de dados, fizemos também uso da técnica de entrevista.
O objetivo da sua utilização deveu-se à necessidade de aprofundamento do retrato
sociológico que o inquérito permitiu em primeira instância desenhar (Ghiglione e
Matalon, 1993: 72) e, em particular, à necessidade de aprofundar alguns indicadores
mais delicados na nossa pesquisa, como são a perceção dos estereótipos, a vivência de
situações de discriminação e ilegalidade e a auto perceção da situação de integração na
sociedade de acolhimento. Subsiste, portanto, uma razão de aprofundamento a uma
127

Ver Anexo I.1.1 – Codificação do inquérito geral no SPSS.
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técnica extensiva do inquérito através da sua combinação com uma técnica intensiva, o
que fundamenta a escolha e construção de um guião de entrevista de tipo semidirectivo.
Desta forma, permitiu-se ao investigador ser fiel a um conjunto de questões
consideradas fundamentais, mas deixou-se a ordem e a forma como estas foram
colocadas fluir livremente à medida que a conversação se foi estabelecendo (Idem: 92).
O guião foi, então, elaborado em seis tópicos que seguem a estrutura do próprio
questionário, deixando em aberto a possibilidade de, no decorrer da conversação, outros
tópicos puderem ser abordados128. Não se optou, portanto, por construir um guião com
questões fixas, mas, antes, um conjunto de tópicos e subtópicos que se adaptaram aos
temas e às respostas dadas por cada respondente ao inquérito. Assim, fez parte do guião
um conjunto de questões sobre os percursos e contextos migratórios, em que se
procurou aprofundar as razões que estiveram na origem da decisão de migrar; a escolha
de Portugal como destino; as perspetivas iniciais em relação à vida em Portugal; a
existência de possíveis redes familiares e de amizade previamente estabelecidas; as
dificuldades encontradas à chegada; e as intenções em relação a um projeto de
imigração temporário ou definitivo.
Um segundo grupo de questões versou sobre as relações sociais dos sujeitos,
nomeadamente, procurando aprofundar as disposições relativamente aos grupos com
que o entrevistado afirmou no questionário se relacionar menos e as justificações em
torno dessa situação.
O terceiro grupo incidiu sobre as pertenças a redes de sociabilidade secundárias,
como organizações, associações ou grupos, e visou perceber com maior pormenor as
motivações subjacentes à pertença (de natureza material, espiritual, de sociabilidade,
etc.) ou, no caso da mesma não se verificar, se tal situação se deve a desinteresse ou
afastamento e as respetivas razões evocadas.
No quarto tópico, levantaram-se as questões mais delicadas em torno da vivência
de situações de preconceito e/ou discriminação, nomeadamente, solicitando que o
entrevistado relatasse os casos concretos em que se sentiu vítima; mas procurando
também perceber se existe, na sua perspetiva, fundamentos reais para a existência do
preconceito e em que medida eles favorecem ou dificultam a integração e o
estabelecimento de relações sociais para o imigrante brasileiro.

128

Ver Anexo I.3 – Guião de entrevista de aprofundamento ao inquérito por questionário.
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Em estreita articulação com este, o quinto tópico foi elaborado na tentativa de
perceber se alguma vez o entrevistado se encontrou numa situação de irregularidade
perante as autoridades portuguesas e, em caso afirmativo, questionou-se sobre os
contornos que envolveram essa situação, bem como, derivado desta, sobre a existência
de situações concretas de que poderia ter sido vítima.
Finalmente, um último grupo de questões elaboraram-se em torno da perceção
do próprio entrevistado relativamente à sua situação de integração, nomeadamente
procurando que o sujeito fizesse o seu próprio balanço sobre a situação em que se
encontra, a que tinha no país de origem e a que idealizou ter quando decidiu migrar e
escolheu Portugal como destino.
Posto isto, ao contrário do inquérito por questionário, na aplicação da técnica
qualitativa de entrevista não existe um método único de seleção dos respondentes. Neste
caso, porque o número de respondentes é pequeno, seguiram-se apenas dois critérios:
tipicidade e singularidade, explorando tanto quanto possível a diversidade de situações e
representações sobre o assunto. Aplicaram-se, então, entrevistas a casos-tipo e casos
singulares que se revelaram pertinentes e cujos sujeitos, no momento de aplicação do
questionário, se revelaram disponíveis para aprofundar o tema, o que implicou ter
recolhido os seus contatos. No entanto, ao contrário do que era esperado, isto é, em que
prevíamos aplicar as entrevistas após ter os inquéritos totalmente recolhidos e inseridos
na base de dados, avançámos com a entrevista ainda durante o processo de aplicação e
recolha dos inquéritos. Esta alteração relativamente à estratégia inicial teve que ver com
o facto de a aplicação dos inquéritos se ter estendido no tempo, o que diminuiria o
potencial de aprofundamento que se pretendia face ao questionário se as entrevistas
fossem aplicadas meses depois do primeiro. Assim, à medida que se foram reunindo os
inquéritos provenientes das diferentes áreas de aplicação, os entrevistados foram sendo
contatados pela maior tipicidade ou singularidade que revelavam face ao conhecimento
teórico disponível sobre o assunto.
Quanto ao número de entrevistas a realizar, devido à natureza complementar e
de aprofundamento que os dados das entrevistas têm na análise, este não foi definido a
priori. O critério não foi, portanto, nem o de saturação (Bertaux, 2005: 95), nem o da
razoabilidade para um único investigador, e que se cumpriria num intervalo entre quinze
e vinte e cinco entrevistas (Gaskell, 2000: 43). Este tipo de critérios segue um padrão
em que a entrevista assume o papel de técnica de recolha fundamental, o que não é o
nosso caso. No caso da presente investigação, o objetivo era atribuir sentido aos dados
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previamente recolhidos, buscando, em forma de discurso direto, as justificações mais
profundas em torno dos trajetos migratórios individuais.
Foram, então, realizadas, entre maio e julho de 2011, nove entrevistas, com
recurso a gravador, sob o mesmo compromisso de anonimato do inquérito. Os
entrevistados foram selecionados pelas razões que se explicitam na figura seguinte.

Figura 18 – Casos selecionados para entrevista e respetivas justificações
Entrevistados
Mulher,
27 anos,

Justificação da entrevista
Foi selecionada porque:
•

Apesar de possuir formação de nível superior, que no Brasil lhe permitia ser

secretária em

professora no ensino médio, em Portugal (onde lhe foi reconhecido o grau de

consultório.

licenciada) teve como primeira ocupação ser interna numa residencial (fazia a
limpeza) e, à data da entrevista, era secretária de consultório.
•

Afirmou pertencer à AMB, que a ajudou a resolver diferentes problemas.

•

Afirmou relacionar-se predominantemente com portugueses em todas as
esferas sociais e, em simultâneo, ter sido vítima de preconceito e/ou
discriminação.

Mulher,
32 anos,

Foi selecionada porque:
•

operadora de
caixa.

Afirmou ter migrado à procura de trabalho/ melhores condições de vida, um
projeto que traçou em família.

•

Representa um trajeto de mobilidade social estacionária, associado à Pequena
Burguesia de Execução.

•

Relativamente às suas redes, encontra-se em Portugal desde 2005 e, apesar
disso, afirmou não ter amigos em Portugal e ter sido vítima de discriminação
e/ou preconceito.

•

Mencionou ainda pertencer e frequentar o movimento Renovação Carismática
Católica (RCC)

Mulher, 37 anos,

Foi selecionada porque:

cozinheira em

•

Afirmou ter imigrado para se juntar à família, também imigrante.

pastelaria.

•

Possui o ensino fundamental e em Portugal completou um curso profissional
em padaria. No Brasil era auxiliar de educadora de infância e a primeira
ocupação em Portugal foi como empregada doméstica.

•

Apesar de afirmar pertencer à AMB, não frequenta a associação nem recebeu
qualquer tipo de ajuda da parte da mesma.

•
Mulher, 44 anos,
escriturária.

Afirmou ter sido vítima de preconceito e /ou discriminação.

Foi selecionada porque:
•

Representa uma imigração de longa duração (21 anos), com redes interétnicas
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muito significativas (relaciona-se maioritariamente com portugueses nos
diferentes núcleos sociais)
•
Mulher,

Afirmou ter sido vítima de preconceito e/ou discriminação.

Foi seleciona porque:

48 anos,

•

desempregada.

Representa uma imigração muito recente, tendo chegado em 2010 para se
juntar à família.

•

Mencionou ter recebido apoio do Centro Comunitário São Cirilo (Jesuítas).

•

Por se encontrar desempregada no momento da entrevista e com viagem
marcada de regresso ao Brasil.

Homem,

Foi selecionado porque:

30 anos, bolseiro

•

de investigação.

Representa um grupo de imigrantes altamente qualificado, que emigrou na
expetativa de ter uma experiência internacional e que tem mantido
profissionalmente em Portugal enquanto bolseiro de investigação.

•
Homem,

Mencionou ter sido vítima de preconceito/discriminação.

Foi selecionado porque:

31 anos,

•

empregado de
mesa.

Representa uma imigração de longa duração (16 anos), tendo emigrado quando
ainda era estudante.

•

Mencionou ter redes interétnicas muito significativas e não ter sido vítima de
qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito.

Homem,

Foi selecionado porque:

30 anos, técnico

•

de limpeza.

Mencionou ter sido constituído arguido num processo de deportação do qual
ainda aguardava uma decisão do tribunal à data da entrevista.

•

Apesar disso, afirmou nunca ter sido vítima de preconceito e/ou discriminação
e relacionar-se predominantemente com portugueses em todas as esferas
sociais.

Homem,

Foi selecionado porque:

55 anos,

•

formador.

Representa um caso particular de imigração em idade avançada (50 anos)
apesar de ter tido um percurso profissional bem-sucedido no Brasil, onde era
empresário no ramo da exportação de madeiras, tendo vindo para Portugal
ocupar a profissão de vigilante de obras

•

Relaciona-se predominantemente com portugueses e já foi vítima de
discriminação e preconceito por razões raciais.

Relativamente ao contexto em que as entrevistas se realizaram, para todos os
casos, esse contexto foi decidido pelo entrevistado para que este estivesse o mais à
vontade possível no momento da entrevista, pelo que tivemos situações em que fomos
ao local de trabalho e à própria casa dos entrevistados e outras em que a entrevista se
deu em locais públicos, como em centros comerciais e cafés.
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Análise de conteúdo
Uma vez aplicadas as entrevistas, seguiu-se a transcrição das mesmas através de
um trabalho, tanto quanto possível, rigoroso em relação ao discurso, isto é, por
exemplo, mantendo o desacordo entre sujeito e verbo, se assim foi expresso, ou
mantendo a estrutura da fala, mesmo quando incorreta. Juntamente com a transcrição, o
material foi organizado num dossier com fichas referentes a cada entrevistado. Assim, a
cada sujeito fez-se corresponder uma ficha com as seguintes indicações: ficha de
identificação, transcrição integral e análise de conteúdo129.
Enquanto técnica de tratamento de informação, o recurso a análise de conteúdo
justifica-se pela função de inferência que esta nos permite alcançar, isto é, na medida
em que permite passar da descrição à interpretação, atribuindo sentido aos dados. No
fundo, procura-se desconstruir o discurso através de um processo a que Jorge Vala
(2003: 104) chama de “localização-atribuição de traços de significação”, o que
pressupõe que o analista esteja já num plano de dissociação da informação com a sua
fonte e condições em que foi produzida e que, por conseguinte, coloque os dados num
contexto novo construído com base nos objetivos e objeto da pesquisa. Formou-se assim
um novo texto que foi manipulado para fornecer respostas às perguntas do investigador
e que tem que ver com a reconstrução das representações dos sujeitos através das
inferências que se fazem dos textos para os contextos em que são produzidos.
Para garantir a fidelidade deste processo, a tarefa de codificação é essencial e
implica, segundo Ghiglione e Matalon (1993: 216), dois tipos de fidelidade: a do
codificador (vários codificadores sobre o mesmo texto devem chegar aos mesmos
resultados) e a das categorias de análise (o mesmo investigador, em momentos
diferentes sobre o mesmo texto, deve chegar às mesmas conclusões). Para alcançar isto,
sugerem os mesmos autores, a melhor forma passa por criar categorias não ambíguas,
isto é, cuja classificação seja feita, como sublinha Vala (2003:113), com exaustividade e
exclusividade. O que não significa que atingir a não-ambiguidade seja um resultado
linear, mas ele será tão mais alcançável quanto mais claras e rigorosas forem as
categorias. No caso em estudo, uma vez mais porque estamos a tratar de dados que
servem de aprofundamento a informações previamente recolhidas, as categorias de
análise foram construídas a priori e repetem as variáveis do inquérito.
129

Ver Anexo IV.3 – Transcrição integral das entrevistas de aprofundamento ao inquérito geral e análise

de conteúdo.
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A análise de conteúdo seguiu um esquema vertical, uma vez que não era nosso
objetivo levar a cabo a análise comparativa das entrevistas, o que obrigava a uma
análise simultaneamente horizontal. A comparação dos casos em estudo foi matéria de
análise estatística aos dados recolhidos através dos inquéritos, mas no caso das
entrevistas o propósito é diferente. A intenção é atribuir sentido aos dados previamente
recolhidos e categorizados, através de uma análise em que se tomou como unidade de
registo (isto é, como segmentos de conteúdo mínimo que são tomados em atenção pela
análise) as unidades semânticas, nomeadamente, o tema. Uma decisão que “implica
uma operação sobre o sentido, pois uma análise temática não é mais que o
reconhecimento de temas num discurso que não é necessariamente temático” (Ghiglione
e Matalon, 1993: 212). Em concreto, a realização desta análise consistiu em construir,
para cada entrevista, uma tabela onde foi feita a síntese da informação por temas,
acompanhada por um conjunto de excertos usados pelos entrevistados e que visam
justificar essas mesmas sínteses.

4.3. Uma focalização particular: estudo de uma comunidade religiosa
Tendo vindo a argumentar sobre a importância das redes de sociabilidade no
processo de integração social dos imigrantes e reconhecendo a complementaridade que
a etnicidade e religião podem ter na análise do social, interessou-nos compreender, para
além da dimensão espiritual, que outros benefícios, nomeadamente sociais e
económicos, podem derivar da participação em organizações ou comunidades
religiosas.
Neste âmbito, e já depois de alguma pesquisa empírica de terreno,
nomeadamente através da visita a algumas comunidades religiosas que atuam junto de
imigrantes brasileiros e de algumas entrevistas desenvolvidas com líderes religiosos,
pensou-se aplicar os inquéritos num destes contextos com o objetivo de aprofundar as
suas especificidades. No entanto, precisamente devido às suas especificidades, ligadas
ao seu caráter religioso e à busca espiritual, outros propósitos, nomeadamente
académicos, parecem pouco pertinentes.
A nossa primeira escolha foi a Igreja Pentecostal das Missões (IPM), que
conhecemos através de um inquirido no processo geral de aplicação dos inquéritos.
Frequentemente pelo seu caráter recente, por serem Igrejas não muito grandes e não
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estarem ligadas à Aliança Evangélica, este tipo de Igrejas são difíceis de ser
identificadas. A divulgação funciona predominantemente por transmissão oral e, mesmo
quando existem sítios na internet, estes estão pouco desenvolvidos, desatualizados ou
até sem qualquer informação para além de um cabeçalho com o nome da Igreja.
Felizmente a Igreja encaixava no perfil que interessava aprofundar, uma vez que era
frequentada por muitos brasileiros, e era ainda um caso mais particular por ser,
curiosamente, uma igreja de origem brasileira, que surgiu, pela primeira vez, no Porto,
cidade que é ainda hoje a sua sede mundial.
Todavia, já depois de se terem realizado várias visitas à Igreja, de se ter assistido
a diferentes cultos e até depois de se ter conseguir entrevistar o Pastor Presidente da
IPM (Oliveira, 2012), no momento de aplicar os inquéritos a recetividade foi mínima.
Alguma falta de experiência da investigadora130, que deixou os inquéritos com o Pastor
porque este, simpaticamente, se havia oferecido – sem deixar propriamente outra
alternativa – para os distribuir e recolher, justifica o fracasso. Sem dúvida, a estratégia
do intermediador, pessoa de confiança para a comunidade – que já tinha sido utilizada
nos ginásios –, parecia a melhor opção. Porém, a estratégia revelou-se um falhanço
porque uma vez o culto terminado, e já tendo passado quase três horas desde o seu
começo, todos estão com pressa e só respondem se puderem levar para casa. Com uma
população muito variável nos diferentes cultos e horários, e depois de um mês de
insistência, apenas cinco dos mais regulares frequentadores os devolveram.
As esperanças eram, nesta fase, cada vez menores. O estudo de outras
comunidades de origem neopentecostal parecia ainda mais difícil, não só por serem
muito polémicas e, frequentemente, pouco recetivas, mas sobretudo por estarem
largamente direcionadas para captar os portugueses. Por outro lado, outras Igrejas
evangélicas mais tradicionais, por estarem já profundamente enraizadas ou porque
ministram cultos num estilo mais tradicional do que acontece no Brasil, são menos
“abrasileiradas”. Precisava-se de uma Igreja pequena, que efetivamente trabalhasse
junto dos imigrantes e direcionada para eles, mas não queríamos repetir o fracasso. Foi
quando conhecemos um evangelista da Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa
(ADCP), a quem falamos deste trabalho e dos problemas práticos com que nos tínhamos
deparado. Por sua vez, o evangelista falou-nos da sua Igreja e da comunidade e, por ser
simultaneamente um académico, compreendeu as nossas dificuldades, pelo que se
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comprometeu a apresentar-me a Igreja e, uma vez avançando com o trabalho, a também
nos ajudar a mobilizar as pessoas. A relação de proximidade com a comunidade e o
lugar que o intermediador ocupa na Igreja foram novamente a solução estratégica, mas,
desta vez, sem permitir que a investigadora perdesse o controlo sob a administração dos
inquéritos.
Reunidas as condições, começámos por realizar uma entrevista ao Pastor
presidente da ADCP131, que está à frente da Igreja desde a sua institucionalização, para
um aprofundamento do conhecimento da história e estrutura da Igreja, das suas
estratégias de evangelização e, finalmente, do seu papel no apoio e acolhimento ao
imigrante. Daqui e após diálogo com a orientadora da pesquisa, resultou a necessidade
de

introduzir

duas

questões

ao

inquérito,

nomeadamente

relativamente

ao

funcionamento das redes de conhecimento e manutenção na comunidade religiosa132.
Posto isto, combinou-se também com o Pastor a estratégia de mobilização dos
imigrantes brasileiros para a administração do inquérito e, finalmente, passou-se à sua
aplicação. Abrindo a Igreja apenas para dois cultos semanais (quinta-feira e domingo),
foi após três133 desses cultos que se levou a cabo a administração dos inquéritos. Então,
depois de a investigadora ter sido formalmente apresentada pelo Pastor a toda a
comunidade durante o culto e de lhes ter sido explicada a colaboração da ADCP com a
pesquisa, as diaconisas e o evangelista ajudaram no reconhecimento dos imigrantes e na
distribuição do inquérito, momento que acompanhámos de perto, sempre ajudando no
preenchimento.
Com efeito, foram administrados vinte e um inquéritos, um número muito
pequeno para efeitos de análise estatística, mas significativo do ponto de vista da
dimensão da própria Igreja. Embora, em média, a Igreja reúna cerca de cinquenta
pessoas nos cultos de quinta-feira, e entre oitenta a cem nos cultos de domingo, menos
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Ver Anexo I.4 – Guião de entrevista ao Pastor da Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa

(ADCP); e Anexo IV.2 – Transcrição integral e análise de conteúdo da entrevista ao Pastor da Assembleia
de Deus Comunidade Portuguesa (ADCP).
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Ver Anexo I.2 – Inquérito por questionário aplicado na ADCP; e Anexo I.2.1 – Codificação das

variáveis que foram acrescentadas ao inquérito para aplicação do questionário na ADCP.
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Os inquéritos foram administrados nos cultos de quinta-feira, 9 de fevereiro e 15 de março de 2012; e

no culto de domingo de 12 de fevereiro. A escolha por repetir a aplicação no culto de quinta-feira teve
razões estritamente estratégicas, uma vez que pudemos verificar que aos domingos, por ser um culto mais
familiar, é predominantemente frequentado por portugueses; sendo os cultos de quinta-feira, mais
emotivos, os que mais atraem os brasileiros.
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de metade são brasileiros e, destes, metade é muito irregular. Por viver largamente de
uma população imigrante, tal como se pôde constatar nos diversos cultos que
assistimos, há sempre gente a chegar pela primeira vez e outros que se despedem porque
estão de regresso ao Brasil. Para além destes, a Igreja é constituída por outros
imigrantes, nomeadamente africanos, outras minorias étnicas, como ciganos, e os
restantes são portugueses.
Procurou-se compensar, no entanto, o reduzido número de inquéritos através do
seu aprofundamento em entrevista134. Nomeadamente, foram contatados todos os nove
inquiridos que deixaram o seu contato para entrevista, sendo que um desses contatos
não se revelou posteriormente disponível e um outro, por estar de regresso ao Brasil,
também não. À semelhança do processo geral de realização de entrevistas, foram os
entrevistados que escolheram o local de realização da entrevista, novamente com o
objetivo que estes estivessem o mais à vontade possível para falar. À exceção de uma
entrevistada, que preferiu usar o gabinete da Igreja, todos os outros receberam a
investigadora em suas casas, sempre num ambiente muito caloroso e descontraído.
Destes entrevistados, apenas uma mulher, que revelou não estar à vontade com a
gravação da entrevista, pediu que esta não fosse gravada.

Figura 19 – Pessoas entrevistadas e respetivas posições assumidas na ADCP
Entrevistados

Posição na Igreja

Mulher, 31 anos, proprietária de uma loja

Irmã

Mulher, 46 anos, desempregada

Irmã

Mulher, 49 anos, desempregada

Missionária

Mulher, 50 anos, empregada doméstica
Homem, 23 anos, jogador de futebol
Homem, 33 anos, faz acabamentos na

Diaconisa
Irmão
Obreiro

construção civil
Homem, 25 anos, estudante

134

Evangelista

Guião de entrevista aplicado foi o mesmo que foi utilizado no aprofundamento do inquérito geral, com

a diferença que houve nestes casos uma maior insistência sobre as questões relativas à pertença à ADCP.
A transcrição integral e análise de conteúdo destas entrevistas podem ser consultadas no Anexo IV.4.
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A informação recolhida junto dos membros da Igreja, quer através dos inquéritos
quer das entrevistas, embora submetida ao mesmo processo de análise (estatística e
análise de conteúdo), foi tratada e analisada separadamente. O que se prende com o
facto de os resultados do inquérito geral poderem ser enviesados pelas especificidades
que, colocamos como hipótese, existem entre os imigrantes que frequentam a
comunidade religiosa. Poderíamos, logicamente, ter procedido a uma constante análise
comparativa, mas que seria demasiado exaustiva e ultrapassaria os nossos objetivos.
Foram deixadas, por isso, todas as comparações que se consideraram pertinentes para o
capítulo oitavo.
Reitera-se que não há neste exercício qualquer propósito de generalização de
resultados, mas apenas de aprofundamentos de especificidades que marcam um
contexto muito particular. Nomeadamente, especificidades que dizem respeito à análise
a Igreja como comunidade de acolhimento e integração do imigrante, portanto,
cumprindo funções sociais e de intermediação, que estão para além das suas funções
primárias de suprimento das necessidades espirituais e religiosas.

***
Explicitado todo o caminho teórico e metodológico, estamos em condições de passar
para a apresentação dos resultados.
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PARTE II
A multidimensionalidade das migrações:
os brasileiros no Grande Porto
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Capítulo 5. Os diferentes perfis e percursos sociais dos imigrantes
brasileiros no Grande Porto

5.1. Um retrato sociodemográfico desta população
Descortinar as caraterísticas sociodemográficas da população inquirida,
nomeadamente, através da análise de variáveis como o género, a idade, o estado civil e
o nível de escolaridade, é uma tarefa fundamental para traçar os perfis sociais dos
inquiridos. Por outro lado, também, porque se parte do pressuposto que estes
indicadores ajudam a explicar parte do fenómeno em análise, eles assumem um papel de
reforço e mediação na compreensão das relações entre as migrações e os processos de
mobilidade social que induzem. Por conseguinte, o retrato que agora se pretende dar
conta será frequentemente recuperado ao longo dos restantes pontos e subpontos da
nossa análise.
Como vimos nos capítulos anteriores, a propósito da tendência de feminização
dos fluxos de brasileiros em Portugal e no Grande Porto e, portanto, à semelhança das
estatísticas oficiais, verifica-se, na amostra, um predomínio da população do género
feminino (56,2%) em detrimento do género masculino (43,8%) [Anexo V.1].

Gráfico 5.1 – Inquiridos por género e grupos etários
50,0%
40,0%
30,0%

Masculino

20,0%

Feminino
Total

10,0%
0,0%
18‐29 anos 30‐39 anos 40‐49 anos 50 e + anos

Por outro lado, é também evidente a tendência de crescente intensificação dos
brasileiros em idade ativa (Gráfico 5.1). Referimo-nos não só ao facto de uma parte
muito significativa ser constituída por jovens adultos entre os 18-29 anos (32,9%) e
adultos entre os 30-50 anos (60,9%), tendo apenas uma pequena franja (6,2%) mais do
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que 50 anos [Anexo V.1]135; mas, também, ao facto da esmagadora maioria ter
emigrado em idade ativa para Portugal (86,2%) e, muito significativamente, em início
de carreira, designadamente, entre os 19-29 anos de idade (51,7%) [Anexo V.2].
Relativamente ao estado civil (Gráfico 5.2), cerca de metade dos inquiridos está
casado ou vive em união de facto (49,3%), mas são mais as mulheres (59,8%) do que os
homens (35,9%) que o fazem. Por outro lado, entre aqueles que casam, os homens
escolhem predominantemente uma mulher brasileira (87,0%), enquanto as mulheres
casam mais com nacionais portugueses (60,4%) [Anexo V.3 e V.3.1.]. Um fenómeno
por vezes visto com alguma desconfiança por parte das autoridades, na medida em que
pode funcionar como um mecanismo para a legalização.
«Naquela época as coisas eram um bocadinho enroladas. Olha, até os inspetores virem a
nossa casa fazer tipo uma entrevista… Que havia muita burla naquela, quer dizer, ainda há.
Não sei se é assim que funciona mas eles iam mesmo comprovar se as pessoas estavam
casadas…» (Entrevista n.º2: Mulher, 27 anos, casada com português)

Gráfico 5.2 – Estado civil por género e origem do cônjuge (no caso de ser
casado)

Masculino

Feminino

14,1%
11,0%

31,2%
50,0%

35,9%

Solteiro
Divorciado
Casado com brasileira
Casado com portuguesa

4,7%

29,3%

59,8%*

22,0%

35,4%

Solteira
Divorciada
Casada com brasileiro
Casada com português
* Os restantes 2,4% dividem-se entre: 1,2% casada
com sujeito de outra nacionalidade; 1,2% NS/NR.
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Já havíamos dado conta [ponto 2.3.1. Os imigrantes de origem brasileira: socio demografia] do baixo

índice de envelhecimento deste fluxo: 7,5% dos estrangeiros brasileiros com mais de 60 anos em 2010,
segundo as estatísticas oficiais.
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Verifica-se na amostra, portanto, a tendência que Togni (2008) identificou
relativamente aos fluxos matrimoniais entre brasileiras e portugueses (abordada no
ponto 2.3.1. da tese), mas, tal como a autora sublinha, o mesmo não deve ser lido
automaticamente como um indicador de integração na sociedade de acolhimento, isso
implicaria excluir a endogamia étnica dos brasileiros como uma possibilidade de
integração. Como temos vindo a defender até aqui, a compreensão do processo de
integração dos imigrantes é uma leitura complexa, multidimensional, em que as
variáveis devem ser lidas por relação umas às outras no espaço social. Por esta razão,
deixaremos, por agora, esta questão em aberto, mas a ela voltaremos mais adiante.
No que diz respeito ao indicador nível de escolaridade encontraram-se, também,
resultados interessantes (Gráfico 5.3). Com um nível de educação fundamental
emigraram para Portugal pouco mais de um quinto (21,9%) destes imigrantes,
possuindo a maioria (41,1%) dos inquiridos o ensino médio/profissionalizante
completo, enquanto os restantes possuíam ou frequentavam qualquer nível do ensino
superior (37%) [Anexo V.4].

Gráfico 5.3 – Escolaridade dos inquiridos no Brasil, por ano de chegada a Portugal
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Uma situação que vai ao encontro do que outras pesquisas têm apontado sobre a
emigração brasileira para Portugal, isto é, de que este é um fluxo de pessoas
relativamente qualificadas, embora uma camada de baixa e média escolarização (e
sobretudo esta) tenha engrossado os fluxos de imigração brasileira para Portugal após a
viragem do século. Por exemplo, também no nosso estudo se percebe que os indivíduos
que emigraram com o ensino fundamental chegaram de forma muito mais significativa a
partir de 2001, sendo que os que chegaram antes eram predominantemente menores de
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idade. Pese embora, também, os imigrantes com ensino médio e superior tenham
crescido de forma acentuada ao longo dos anos, sendo que os últimos cinco anos ficam
mesmo marcados por uma emigração de nível superior [Anexo V.4.1 e V.4.2].
Relativamente ao género (Gráfico 5.4), se as diferenças não eram muito
significativa no que diz respeito ao total de situações no nível mais baixo de
escolaridade (completo/incompleto), no que se relaciona com o resultado da
escolaridade média, mais os homens do que as mulheres se encontravam nessa situação.
Por último, no nível superior do ensino, destacam-se as mulheres, um resultado que
deve ter em consideração a crescente feminização do ensino superior no Brasil.
Nomeadamente, uma percentagem muito maior de mulheres (25,6%) em relação aos
homens (7,8%) emigraram possuindo já a graduação completa e, no total, 46,3% destas
mulheres teve frequência em algum dos diferentes graus de ensino superior (36,6% das
mulheres concluíram mesmo), por oposição a 25% dos homens (dos quais apenas 14%
o concluíram) [Anexo V.4.3].

Gráfico 5.4 – Nível de escolaridade dos inquiridos no Brasil, por género e idade
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Por outro lado, porque são os jovens adultos, entre os 19-29 anos, quem mais
emigra, estes acabam por estar presentes em todos os níveis de ensino, embora
possamos verificar que estes se dividem sobretudo pelos níveis médio e superior. Já os
grupos etários que emigram em idade mais avançada possuem formação média e,
sobretudo, superior, não se verificando mesmo nenhum caso com mais de 40 anos a
emigrar com o ensino fundamental. Assim, enquanto os mais jovens parecem emigrar
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independentemente do seu nível de formação, emigrar numa idade mais avançada
acontece sobretudo quando a isso se associa, também, uma formação mais avançada
[Anexo V.4.4].
Em Portugal, 45,2% dos imigrantes inquiridos decidiram ver reconhecida a sua
formação ou melhorá-la, o que significa que frequentaram ou estão a frequentar algum
grau de ensino ou, ainda, que lhes foi reconhecida oficialmente alguma equivalência.
Entre estes, contribuíram para este resultado mais as mulheres (65,2%) do que os
homens (34,8%). O que significa, por outro lado, que a maioria decidiu não fazê-lo
(54,8%) ou, como é o caso de uma das entrevistadas, tendo entrado com o processo, não
conseguiu as equivalências necessárias [Anexo V.5].
«Eu fiz a prova para a pré-equivalência, para tirar equivalência na universidade do Porto, só
me deram setenta por cento de equivalência. (…) Nunca dei seguimento mesmo porque depois
eu pensei “uma brasileira vem para aqui para estudar Letras, quem é que vai-me dar
emprego?”» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
«Então, não preciso, como disse, desse reconhecimento efetivo de uma e outra faculdade
reconhecer o meu curso. Ok, porque não vou trabalhar, não vou ser psicólogo por exemplo,
não vou…» (Entrevista n.º 6: Homem, 55 anos)

Para uma comparação dos níveis de ensino básico e secundário entre Portugal e
o Brasil, tivemos em conta o novo regime de concessão de equivalências de habilitações
de sistemas educativos estrangeiros a habilitações do sistema educativo português
(Portaria n.º 699/2006 de 12 de julho). Depois, recodificamos a variável nível de
escolaridade em três categorias por forma a termos resultados mais significativos, uma
vez que a divisão por todos os anos de ensino tornava o cruzamento entre as mesmas
impercetível para a análise. De forma mais evidente, a recodificação permitiu-nos
perceber que, à medida que aumenta o nível de escolaridade dos indivíduos, maior é a
tendência para procurar validar ou melhorar a sua formação no país de acolhimento
[Anexo V.6].
De forma mais apurada, é interessante verificar, ainda, que foram mais os que
permaneceram com o mesmo nível de escolaridade – independentemente de isso ter
acontecido por equivalência ou frequência do ensino – do que os que ascenderam a um
nível superior. Nomeadamente, apenas 20% dos indivíduos que têm atualmente
frequência no ensino superior dizem respeito a situações que provinham do ensino
fundamental (5%) ou do ensino médio/profissionalizante (15%); e, ainda, 27,3% dos
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inquiridos que em Portugal frequentam o ensino secundário provinham também do nível
fundamental [Anexo V.7].
No seu conjunto, isto é, agregando todas as situações no momento de resposta ao
inquérito e, portanto, independentemente dessa formação ser reconhecida ou não, a
situação atual dos inquiridos é a seguinte (Tabela 5.1): por comparação à sociedade de
partida, podemos afirmar que se verifica uma ligeira melhoria dos níveis de
escolaridade destes indivíduos em relação à origem, sobretudo nos níveis básico e
superior. À data da pesquisa, tínhamos menos 5,5% dos indivíduos que possuíam até
nível básico ou fundamental completo; e, por consequência, mais 0,7% que possuíam o
ensino secundário e 4,8% que possuíam ensino superior completo ou incompleto.

Tabela 5.1 – Escolaridade dos inquiridos no Brasil e em Portugal
Brasil
Total
Até ensino básico ou fundamental
completo
Ensino secundário/ensino médio
completo ou incompleto
Ensino superior completo ou
incompleto
TOTAL

Total

Portugal
Fem

Masc

21,9%

16,4%

8,9%

7,5%

41,1%

41,8%

17,8%

24,0%

37,0%

41,8%

29,5%

12,3%

100,0%

100,0%

56,2%

43,8%

Em síntese, atualmente, os imigrantes brasileiros desta pesquisa dividem-se,
sobretudo e com a mesma percentagem, pelos níveis secundários e superior de
escolaridade, sendo que as mulheres são as principais responsáveis pela frequência ou
posse do ensino superior e os homens pelo ensino secundário completo ou incompleto.

5.2. A dispersão territorial destes habitantes na paisagem
Conhecemos quem são socio demograficamente estes imigrantes, mas, afinal,
onde é que eles residem? Onde os podemos encontrar? É importante relembrar que,
embora a distribuição espacial dos imigrantes brasileiros não seja uma questão central,
localizar territorialmente a sua residência é um critério de delimitação da amostra e, por
isso, fundamental trazê-lo aqui. Justificações em torno da escolha da área do Grande
Porto e dos concelhos onde se decidiu aplicar os inquéritos foram já largamente
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exploradas, pelo que nos remetemos aqui, apenas, a tentar perceber quais as implicações
dessas decisões.
O Grande Porto é constituído por onze concelhos136, mas o nosso inquérito,
aplicado em três dos mais representativos em termos de população brasileira residente,
conseguiu captar apenas imigrantes de sete (Mapa 5.1). Nenhum brasileiro residente na
Póvoa do Varzim, Santo Tirso, Trofa ou Vila do Conde respondeu ao questionário e,
entre os que responderam, a maioria reside nos concelhos onde os inquéritos foram
aplicados. Uma situação que pode resultar da conjugação de dois fatores, um
diretamente relacionado à estratégia de pesquisa, outro relacionado com o facto de,
efetivamente, haver uma maior probabilidade de encontrar imigrantes em determinadas
regiões.

Mapa 5.1 – Área de residência dos inquiridos, por concelho (%)
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Dois dos quais, nomeadamente, Santo Tirso e Trofa, adicionados mais recentemente (DL n.º 68/2008).

141

Comparativamente, isto é, avaliando a importância estatística dos brasileiros
residentes no Grande Porto, em 2011, na sua distribuição por concelhos [Anexo V.8], é
visível que os concelhos onde foram aplicados os inquéritos, juntamente com o de
Gondomar e Valongo, ficaram sobrevalorizados na amostra e, os restantes,
subavaliados. Não sendo esta uma amostra estatisticamente representativa e, portanto,
não havendo a obrigatoriedade de cumprir determinados parâmetros, não podemos
deixar de sublinhar que – tal como se fez quando se atingiram proporcionalidades
próximas das estatisticamente conhecidas nas variáveis género e idade – não se atingiu
o expectável e, portanto, devemos estar conscientes das limitações no que diz respeito a
esta questão.
Com isto não queremos dizer, como já apontado anteriormente (ponto 4.2.1. da
tese, sobre a definição da amostra), que as proporcionalidades teriam de ser cumpridas,
mas a situação ideal seria que o inquérito tivesse chegado ao maior número de áreas
territoriais possível, o que não aconteceu. Em suma, a constatação deste facto não altera
a interpretação dos dados, uma vez que não é objetivo extrapolar para a população os
resultados, mas limita em relação à forma como a variável zona de residência pode ser
tratada.
Relativamente às freguesias de residência (Mapa 5.2), a amostra captou
imigrantes brasileiros residentes em trinta e cinco freguesias, das quais dez pertencem
ao concelho do Porto, oito a Vila Nova de Gaia, seis são de Matosinhos, quatro de
Gondomar, três de Valongo e da Maia e, finalmente, uma de Espinho [Anexo V.8.1].

142

Mapa 5.2 – Área de residência dos inquiridos, por freguesia (%)

A maioria destes imigrantes vive em zonas residenciais onde habitam só
portugueses (54,9%), mas é muito alta, também, a percentagem de imigrantes que,
embora vivam maioritariamente entre portugueses, também vivem próximos de alguns
brasileiros (40,3%). Esta situação é particularmente visível nos concelhos do Porto e de
Matosinhos, mas sobretudo neste último, onde a maioria (56,8%) afirma viver numa
zona predominantemente de portugueses e alguns brasileiros [Anexo V.9]. No seu
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interior, também com o mesmo nome, a freguesia de Matosinhos é a que mais contribui
para este resultado. Uma das nossas entrevistadas, por exemplo, apesar de ter uma irmã
que reside em Matosinhos, nunca quis viver perto desta porque considera que na área
vivem muitos brasileiros.
«A minha irmã, por exemplo, mora em Matosinhos e está no meio e aí… Eu, por exemplo,
trabalho longe, demoro um tempo de deslocação de autocarro, metro, mas nunca quis-me mudar
lá para o meio porque tem muitos brasileiros e tem assim muita coisa, muita droga e separações
entre casais…» (Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos)

Pelo contrário, viver só com portugueses é maioritário nos restantes concelhos
captados pela análise. Em suma, como já era expectável através de outras pesquisas
(Bógus, 2007: 53), também aqui os imigrantes brasileiros afirmam viver numa situação
onde não é visível uma agregação étnica nítida em áreas residenciais. As únicas
situações em que se encontram imigrantes que afirmam viver numa zona residencial
onde a maioria é de origem brasileira (2,8%) ocorrem em Matosinhos, novamente na
freguesia de Matosinhos, mas também no Porto, nas freguesias de Paranhos e Cedofeita.
Um facto de pouca relevância estatística, mas indicativo, todavia, do aumento acentuado
do fluxo de imigrantes brasileiros para esta região nos últimos anos, o que potencia que
este tipo de concentração intraétnica tenha começado a surgir. Podemos estar a referirnos a situações em pequena escala, eventualmente, de concentração na mesma rua, na
mesma ilha, ou no mesmo edifício, mas, de todo o modo, significativas de uma
potencial mudança na paisagem cultural da região.
Do ponto de vista geográfico, podemos concluir, por agora, que estes brasileiros
estão altamente dispersos pelo Grande Porto e integrados na paisagem espacial. Mas há
quanto tempo fazem eles parte dessa paisagem? Em que circunstâncias se tornaram
estes imigrantes brasileiros sujeitos de migração? É o que se procurará abordar a seguir.

5.3. Trajetos migrantes: o contexto e as razões que enformam a decisão de
migrar
Perceber quando e que circunstâncias envolveram a decisão de migrar ajuda-nos,
certamente, a contextualizar o migrante e as suas perspetivas em relação à sociedade de
acolhimento. Comecemos por analisar em que períodos temporais entraram estes
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imigrantes em Portugal para termos uma ideia do contexto social e legislativo da
sociedade de acolhimento (Gráfico 5.5).
Desde indivíduos que estão em Portugal há 28 anos (chegados em 1983), até
imigrantes recém-chegados, com menos de um ano de permanência, a variação da
distribuição é, por isso, muito grande, mas, em contrapartida, fortemente assimétrica137
[Anexo V.10]. Por exemplo, apesar do largo intervalo de variação, quase metade dos
imigrantes encontra-se em Portugal há cinco ou menos anos, ou seja, trata-se de
imigrantes que chegaram a Portugal a partir de 2006, ano que fica marcado pela forte
intensificação do fluxo de brasileiros residentes e, também, por uma mudança no
ranking de nacionalidades estrangeiras a residir de forma legal em Portugal, passando o
Brasil a assumir o primeiro lugar. Por outro lado, o ano 2007 trouxe ainda a nova lei de
estrangeiros que, nas excecionalidades do n.º 2 do artigo 88.º, continuou a funcionar
como um mecanismo propulsor à imigração. Relativamente aos restantes imigrantes,
estes estão em Portugal há seis ou mais anos (53,1%), apesar da média aparada a 5% ser
de 6,1 anos138, o que exemplifica, mais uma vez, a elevada assimetria dos dados.

Gráfico 5.5 – Ano de chegada a Portugal
6,9%
7,6%
até 1995
1996‐2000

46,9%

2001‐2005
38,6%

2006‐2011

Dividindo os dados pelas conhecidas vagas migratórias, apenas 6,9% dos
imigrantes inquiridos pertencem à “primeira vaga” de imigração, isto é, entraram em
137

Sobre esta variável pode ainda concluir-se que a distribuição do tempo de permanência é fortemente

assimétrica positiva ou enviesada à esquerda (Sknewness/ Std. Error = 1,510 / 0,201=7,512), tendo 8
outliers =/> 19 anos de permanência.
138

Dada a forte assimetria, a média aritmética não deve ser utilizada para interpretar o tempo de

permanência médio dos inquiridos, pelo que a média aparada a 5%, que varia em 48 meses da média
aritmética é mais fiável (6,58-6,10=0,48).
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Portugal até ao ano de 1995. Nesta pesquisa encontramos, por isso, essencialmente
brasileiros que integram a “segunda vaga” (93,1%). Assim, tal como já se havia
sublinhado com a análise às fontes estatísticas oficiais, verifica-se a forte presença de
um contingente de brasileiros de “segunda vaga” a viver na região norte do país –
frequentemente esquecida pelas pesquisas que se debruçaram sobre este contingente
populacional a partir deste período –, o que justifica a sua pertinência.
Mas não só se perpetua e intensifica a fixação dos brasileiros a residir no Grande
Porto, como, numa outra questão, se percebe que Portugal continua a surgir como
primeira opção de destino para a quase totalidade dos imigrantes inquiridos, tendo feito
o trajeto direto do Brasil para Portugal 94,5% dos mesmos [Anexo V.11]. Apenas uma
minoria (5,5%) respondeu ter vivido noutros países, entre os quais são mencionados
Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, e Suíça. Todos eles,
destinos também conhecidos do emigrante brasileiro.
Então, mas que razões estarão na origem da escolha de Portugal como destino?
Ou, de outra forma, que razões estarão subjacentes à decisão de migrar? Permanecer no
país de origem é, como se sabe, a tendência da esmagadora maioria da população
mundial. Considerada por alguns como um paradoxo da globalização (King e RibasMateos, 2005: 193), a restrição da imigração – ou, noutras palavras, a sua
hierarquização mais fácil para os indivíduos que possuem mais recursos do que para as
pessoas mais pobres – resulta numa situação em que apenas uma minoria abandona o
país de origem e parte em busca de alguma coisa. Exploraram-se, na parte I da tese, as
razões históricas, políticas e culturais das ligações entre Portugal e o Brasil e que
ajudam a explicar parte da existência e manutenção deste fluxo de migração, mas
vejamos agora o que nos dizem os imigrantes desta pesquisa sobre as suas razões de
vinda (Tabela 5.2).
Tabela 5.2 – Principal razão de vinda para Portugal
N
Trabalho/ melhores condições de vida
Estudos
Para se juntar à família
Férias
Estágios/ Especializações/ Missões
Outra
Total

%
64
24
37
11
3
6
145

44,1
16,6
25,5
7,6
2,1
4,1
100,0
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Tal como era expectável (Malheiros e Esteves, 2012: 69; Malheiros, 2007b: 34),
os resultados mostram que a percentagem mais significativa dos inquiridos veio para
Portugal em razão de trabalho ou melhores condições de vida (44,1%), precisamente,
também, a categoria modal [Anexo V.12].
«O meu marido trabalhou sempre numa seguradora, auditor de seguros. E na altura,
ganhava-se bem, depois foram cortando regalias…salário, alimentação, tudo… (…) Estava
com o carro zero, estava com a vida organizada… Foi tudo, assim, foi tudo muito rápido. Foi
cortando e tudo, ele depois trabalhava de carro e eles reduziram e quase pagava para
trabalhar…» (Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos)

«Eu vim também por trabalho. O meu marido tinha vindo na frente, depois veio eu e a minha
filha. (…) Porque daí eu não ia ficar lá no Brasil. Aí ele veio à frente, a trabalho, e depois veio
a minha filha.» (Mulher, 37 anos)

A análise comparada da taxa de crescimento real do PIB entre Portugal e o
Brasil tem revelado, segundo o economista Manuel Caldeira Cabral, que, de facto, “os
dois países têm ciclos completamente dessincronizados. Nos anos em que Portugal
cresce acima dos 4%, o Brasil regista taxas de crescimento abaixo dos 2% e vice-versa”
(Cabral, 11 janeiro 2012). Parece razoável, então, pensar que as motivações de cariz
económico sejam mais evidentes nos períodos que Portugal esteve a crescer mais do que
o Brasil.
Analisemos, por isso, como variam temporalmente as motivações económicas
destes imigrantes. Desde logo, é de notar que apenas três inquiridos tenham mencionado
razões económicas como principal razão de vinda para Portugal até 1999 [Anexo
V.12.1]. Desde então, como é possível verificar na análise do gráfico abaixo, embora o
Brasil tenha quase sempre crescido acentuadamente mais do que Portugal, no geral as
economias tiveram comportamentos semelhantes. Ainda assim, é visível ao longo da
última década que os picos nas motivações por razões económicas se dão precisamente
em anos em que as economias crescem menos, como é o caso de 2001, 2003, 2005 ou
2008.
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Gráfico 5.6 – Variação anual das razões económicas que estiveram na origem da
decisão de migrar para Portugal, por comparação com o crescimento económico
em Portugal e no Brasil

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
‐2,0%
‐4,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Razões económicas
Taxa de variação real do PIB* em Portugal
Taxa de variação real do PIB* no Brasil
* Taxa de Crescimento Real do Produto Interno Bruto (PIB): diz respeito ao crescimento anual do PIB
ajustado pela inflação e expressa como uma percentagem.
Fonte: Relatório Banco de Portugal.

Pelo contrário, quando as economias de ambos os países crescem (2002, 2004,
2006 e 2007) diminui a percentagem de imigrantes que evocam razões económicas na
origem do processo migratório para Portugal. Finalmente, a partir de 2008 – ano que
marca o início da crise económica europeia e a entrada em recessão de Portugal –,
diminui também a entrada de imigrantes com motivações económicas. Podemos
concluir, sem dúvida, que os fatores de ordem macroeconómica, que nos fazem revisitar
as teorias mais economicistas ou push-pull, continuam a ter um interessante poder
explicativo em relação aos fluxos. Mas analisemos outro tipo de motivações para
perceber melhor que outros fatores potenciam também a existência deste fluxo.
Como segunda principal razão, tal como na pesquisa coordenada por Malheiros
e Esteves (2012: 69), um quarto destes imigrantes veio sobretudo para se juntar à
família (25,3%), o que é revelador das redes pré-existentes e do fator familiar como
mecanismo de propulsão e manutenção dos fluxos. Embora esta seja uma razão que foi
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ganhando expressão ao longo dos anos, é a partir da viragem para o século XXI que
mais se verifica a sua incidência (Tabela 5.3).
« (…) e muitas vezes aqui ela foi maltratada, foi considerada vagabunda, etc. e tal, por conta
de ser brasileira, nesse sentido. E aí ela me ligou chorando “Papá, eu não aguento mais, estou
desesperada e não sei quê. Vem para cá, vem ficar comigo…”. Eu já estava desligado do
sócio, não tive muito que pensar, passei a mão na mala e vim com o guri mais novo. E vim-me
embora.» (Entrevista n.º 6: Homem, 55 anos)
«É, eu vim para cá para me juntar ao meu companheiro que vivia aqui. Morámos no Brasil e
ele veio primeiro para cá porque aqui ele tem família, amigos… e ele acabou vindo. Ele é
daqui do Porto.» (Entrevista n.º 3: Mulher, 48 anos)

Tabela 5.3 – Principal razão de vinda para Portugal, por vagas de imigração
Razão de vinda para Portugal
Trabalho/
melhores
condições
de vida

2ª vaga

1ª
vaga

Ano de chegada

Total

Estudos

Juntar à
família

Férias

Estágio/
Especializaçõ
es/ Missões

Outra

Total

até 1995

N
%

2
3,2%

0
,0%

5
13,5%

1
9,1%

0
,0%

2
33,3%

10
6,9%

19962000

N
%

7
11,1%

2
8,3%

1
2,7%

0
,0%

0
,0%

1
16,7%

11
7,6%

20012005

N
%

31
49,2%

4
16,7%

13
35,1%

5
45,5%

1
33,3%

1
16,7%

55
38,2%

20062011

N
%

23
36,5%

18
75,0%

18
48,6%

5
45,5%

2
66,7%

2
33,3%

68
47,2%

N
%

63
100,0%

24
100,0%

37
100,0%

11
100,0%

3
100,0%

6
100,0%

144
100,0%

Por outro lado, no entanto, esta é a razão que mais respostas reúne entre os
indivíduos da primeira vaga. Uma situação que vai ao encontro do que aqui já foi
abordado (ponto 2.4. O Norte de Portugal na senda dos imigrantes brasileiros) sobre o
movimento de contracorrente que a partir dos anos oitenta do século passado fica
conhecido por trazer a Portugal muitos brasileiros cujo passado familiar tem origem na
região norte de Portugal.
«Eu não sou portuguesa, mas a minha tia era casada com um português da região de Trás-osMontes, meus primos todos têm cidadania, e sempre tive boas informações.» (Entrevista n.º 3:
Mulher, 48 anos)
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«Apesar de ter nascido lá, como a minha família toda é daqui, eu mantive sempre um vínculo
muito forte com a minha família aqui. Sempre que tinha oportunidade vinha cá de férias…»
(Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)

Finalmente, destaca-se o fluxo de imigrantes que veio para Portugal em busca de
melhorar o seu percurso académico (16,6%) e que acabaram por ficar a residir no país.
Vimos acima a importância do capital escolar na análise dos trajetos de mobilidade
social, pelo que devemos ler esta motivação como um investimento individual, mas
também como um reconhecimento no ensino em Portugal, designadamente a partir da
viragem do século. Nomeadamente, até ao ano 2000 nenhum dos nossos inquiridos
respondeu ter vindo para Portugal tendo esta como sua principal motivação. Aliás, o
movimento de imigrantes da primeira vaga era, até, conhecido por ser um movimento
altamente qualificado, como também a nossa pesquisa retrata, nomeadamente, 30% dos
imigrantes que entraram em Portugal durante a primeira vaga possuíam o ensino
superior, sendo que metade eram ainda menores e, por isso, engrossam a fatia dos que
possuíam o ensino fundamental. Podemos, então, falar num novo fluxo de imigração a
partir da viragem do século e que se reforça largamente nos últimos anos. Uma situação
que, do nosso ponto de vista, se relaciona largamente com a assinatura do Processo de
Bolonha, em 1998, e a sua aplicação real em território nacional, a partir do ano de 2006.
Claramente, a uniformização do sistema de ensino na Europa atraiu muitos estudantes
estrangeiros ao país, que assim deixam de recear o processo sempre tão difícil das
equivalências e veem em Portugal mais uma porta aberta para outros destinos.
Com menor importância os inquiridos referem ainda como razão de vinda as
férias (7,5%) e, portanto, a ideia de uma permanência não intencionada; outras razões
(4,1%), onde são mencionadas questões como a violência no Brasil, a decisão dos pais
ou o simples facto de querer ter uma experiência no estrangeiro; finalmente, há ainda
quem mencione razões de estágio, especialização profissional e missões de serviço
(2,1%). Entrevistaram-se alguns destes casos.
«É assim, eu vim como turista, só vim passar seis meses mesmo. Mas depois, fui ficando, fiquei.
E depois eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar como pintor e depois peguei a primeira
residência.» (Entrevista n.º 5: Homem, 31 anos)
“O difícil lá, e o que também nos motivou a vinda para cá, foi mesmo a insegurança. Na altura,
em 1990, aquilo era um pouco barril de pólvora. Eu vivia na zona norte. Não sei se conhece,
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mais ou menos, a geografia do Rio de Janeiro… morro, e onde tem um morro tem uma favela.
Para se passar de um lugar para o outro passa necessariamente por uma favela. E é complicado
a gente ter até uma situação financeira, eu me considerava uma classe média razoável, eu podia
ter um carro, um relógio, podia ter joias, podia andar bem arrumada… até porque eu precisava
andar bem arrumada porque eu trabalhava com o público num balcão, mas não podia.. (…) “Eu
posso estar num lugar em que não há nada disso, vivo em segurança, porquê que eu tenho que
me sujeitar a isso aqui?”» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
«Na verdade, quando eu terminei o mestrado, eu procurei emprego e tinha oportunidade de
estar no Brasil como fora, inclusive Portugal. Como apareceu fora do Brasil, eu falei “vamos
aproveitar, eu fico seis meses, fico um ano lá” e foi por causa disso que eu vim para cá. Era
mais para ter alguma experiência internacional, meter no currículo alguma experiência
internacional, mas daí eu fui ficando aqui e estou até agora.» (Entrevista n.º 8: Homem, 30
anos)

Em síntese, pelas razões mencionadas percebemos que, na partida, uma
percentagem esmagadora de indivíduos tinha uma vontade pré-intencionada de ficar a
residir em Portugal, pele menos, por algum tempo. Uma intenção que, de forma
complementar, compreendemos melhor através do tipo de trajeto individual ou familiar
que os imigrantes protagonizaram (Tabela 5.4).

Tabela 5.4 – Com quem imigrou o inquirido para Portugal, por género
Género
Fem

Com quem veio

Masc

Total

Só

N
%

35
42,7%

34
53,1%

69
47,3%

Com Familiares

N
%

42
51,2%

28
43,8%

70
47,9%

Outros

N
%

5
6,1%

2
3,1%

7
4,8%

Total

N
%

82
100,0%

64
100,0%

146
100,0%

Desde logo, é de sublinhar que quase metade dos restantes indivíduos fez este
percurso sozinho, tantos quantos os que imigraram com familiares. Em conjunto, estes
últimos perfazem a maioria dos que viajam acompanhados se lhes somarmos os que
imigram com outras pessoas não familiares, entre os quais são mencionados amigos,
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namorados e colegas de trabalho [Anexo V.13]. Resultados que distinguem
essencialmente dois tipos de percurso, um claramente familiar e um outro isolado.
Mas homens e mulheres não imigram exatamente nos mesmos moldes (Tabela
5.5), pelo que continua a notar-se que, enquanto os homens migram maioritariamente
sozinhos, as mulheres o fazem predominantemente com familiares ou outros não
familiares. Situação que se relaciona com as próprias razões que estiveram na origem da
decisão de migrar.
«O meu marido tinha vindo na frente, depois veio eu e a minha filha.» (Entrevista n.º 1: Mulher,
37 anos)
«Viemos os três, a menina tinha quatro anos na altura…» (Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos)

Tabela 5.5 – Razões de vinda, por género
Género
Razão de vinda para Portugal
Trabalho/ melhores
N
condições de vida
%

Feminino

Masculino

28
34,1%

36
57,1%

Estudos

N
%

17
20,7%

7
11,1%

Juntar à família

N
%

28
34,1%

9
14,3%

Férias

N
%

3
3,7%

8
12,7%

Estágio/ Especializações/
Missões

N
%

2
2,4%

1
1,6%

Outra

N
%

4
4,9%

2
3,2%

Total

N
%

82
100,0%

63
100,0%

Por outro lado, os homens emigram para se juntar à família, seguido das férias e
estudos, mas sobretudo em razão de trabalho e melhores condições de vida. Esta última,
uma situação que se ajusta a um percurso migratório que se inicia sozinho,
nomeadamente, à ideia do imigrante-trabalhador, que parte com maior incerteza e risco.
Percursos que, mais uma vez, fazem lembrar as teorias económicas mais clássicas e, por
isso, a importância de não as excluirmos da pesquisa só porque parecem obsoletas face
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à complexidade da realidade atual, mas, antes, de as integrarmos e atualizarmos entre
outras explicações.
No caso das mulheres, pelo contrário, estas não só corporizam um tipo de
migração preferencialmente familiar, como migram muito mais do que os homens por
razões de reunificação familiar, um resultado que apela mais a uma interpretação da
teoria das redes migratórias ou da causalidade cumulativa, em que cada ato de migração
altera o contexto social na qual cada subsequente decisão de migar é tomada. Mas não
só, as mulheres da nossa pesquisa são também as principais responsáveis por este fluxo
mais recente que migra por razões de estudo, um resultado que lembra o papel
importante das instituições, neste caso académicas, na promoção dos fluxos migratórios.
Por outro lado, ainda, embora as mulheres migrem menos do que os homens em
função de questões económicas, uma percentagem bastante significativa afirma fazê-lo
(34,1%), mas de forma não isolada ou, pelo contrário, em família [Anexo V.14]. Um
resultado que, por sua vez, lembra os contributos da nova teoria económica das
migrações, que acrescentou às anteriores teorias neoclássicas a maximização da
utilidade por parte das famílias, e já não por parte do indivíduo migrante.
Em suma, os percursos rompem também com a representação de uma imigração
homogénea e indiferenciada, no sentido que se submete sempre às mesmas ações e aos
mesmos efeitos (Sayad, 1999). Os resultados mostram que não há homogeneidade, mas
há tendências que merecem uma análise de conjunto, que olha as variáveis em relação e
as teorias naquilo que elas se podem complementar, mais do que competir.

5.4. Perfis socioprofissionais: do passado ao presente
Quando analisamos os processos de integração dos migrantes, tendemos a pensar
nas desigualdades baseadas nas questões étnicas ou raciais. Esta ideologia não pode, no
entanto, servir para escamotear outras desigualdades, nomeadamente de classe. A este
propósito, Schiller e Fouron (1997), com base na análise do caso haitiano, lembram da
importância de adotarmos uma postura crítica em relação às tentativas de circunscrever
a nossa imaginação a uma linguagem de sangue e de nação. Como nos recorda Sayad, a
separação entre emigração e imigração é essencialmente política, mas o fenómeno
migratório não pode encontrar inteligibilidade total sem que a ciência reate as linhas
rompidas e recomponha os pedaços partidos.
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“Au lieu de se consacrer à expliquer la situation des émigrés (en réalité, des immigrés),
entièrement et seulement, par l’histoire de leur séjour en France, il faut prendre pour
objet la relation entre le système des dispositions des émigrés et l’ensemble des
mécanismes auxquels ils sont soumis du fait de l’émigration. On ne peut comprendre
complètement cette relation qu’à condition de s’interroger sur les processus différentiels
qui les ont conduits à leur position actuelle et dont l’origine doit être cherchée hors de
l’émigration. Seules des trajectoires d’émigrés intégralement reconstitués peuvent livrer
le système complet des déterminations qui, ayant agi avant l’émigration et continue
d’agir, sous une forme modifiée, durant l’immigration, ont conduit l’émigré au point
d’aboutissement actuel.” (Sayad, 1999: 57)

Tal como a observação dos percursos que vimos no ponto anterior, a análise das
trajetórias sociais ajuda-nos a compreender que os processos de integração dos
imigrantes não são independentes da sua origem. Há um ponto de partida, há todo um
conjunto de caraterísticas e condições que o emigrante transporta consigo e que têm
impacto no destino, como é o caso das caraterísticas sociodemográficas e das variáveis
socioprofissionais e de classe.
Verificou-se atrás que a esmagadora maioria destes inquiridos emigrou em idade
ativa, mas podemos além disso constatar que a essa situação correspondia também uma
vida profissional ativa. Nomeadamente, 82,1% dos inquiridos tinham no Brasil uma
profissão, a tempo inteiro, parcial ou, ainda, dividindo-se entre os estudos e o trabalho.
Os restantes dizem respeito a situações não ativas ou porque se encontravam
desempregados (3,4%) ou eram domésticos (0,7%) ou porque se tratavam de estudantes
(11%), se encontravam em formação profissional (1,4%) ou eram crianças em idade não
escolar (1,4%) (Tabela 5.6).
Dos que dizem respeito a situações ativas ou estando inativos, mas alguma vez
exerceram uma profissão, também a esmagadora maioria diz respeito a situações de
trabalho por conta de outrem, seguido dos trabalhadores isolados ou por conta própria.
Mas ser patrão era também uma realidade para 6,3% dos imigrantes, dos quais 3,9%
dizem respeito a pequenos empregadores, isto é, com menos de quatro empregados
(Tabela 5.7).
Em termos de áreas profissionais (Gráfico 5.7), embora se tenham identificado
indivíduos que exerciam atividade em todos os grupos profissionais, eles encontravamse sobretudo distribuídos por três grandes grupos [Anexo V.15 e Anexo V.15.1]:
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(Grupo 2) Especialistas das atividades intelectuais e científicas (22,4%),
particularmente professores (7,2%) e especialistas em assuntos jurídicos, sociais,
artísticos e culturais (6,4%.).



(Grupo 3) Técnicos e profissões de nível intermédio (21,6%), sobretudo dos
serviços jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares (11,2%), mas
também das áreas financeira, administrativa e dos negócios (4,8%).



(Grupo 5) Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e
vendedores (22,4%), sobretudo trabalhadores dos serviços pessoais (8,8%) e
vendedores (11,2%).

Gráfico 5.7 – Grandes grupos socioprofissionais dos inquiridos que exerciam uma
atividade profissional no Brasil, por nível de escolaridade
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Considerando os grupos socioprofissionais mais representativos, podemos
verificar a existência de um ajustamento razoável entre os grupos e o nível de
escolaridade dos inquiridos. Isto é, entre os especialistas intelectuais e científicos
predomina o nível superior de ensino; o ensino médio completo, seguido da formação
superior, prevalece no grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio; e, por fim,
entre os trabalhadores dos serviços e vendedores é visível uma maior dispersão, mas
essencialmente até ao nível médio completo de ensino.
A questão que se coloca agora é de saber que situações encontraram os
imigrantes em Portugal. Com que oportunidades profissionais, ou não, se depararam em
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primeira instância estes imigrantes e qual é a situação atual em que se encontram?
Manter-se-á o ajuste entre os estatutos profissionais e as qualificações?

Tabela 5.6 – Condição perante o trabalho do inquirido nos diferentes tempos do
processo migratório

Profissão a tempo inteiro

N
%

Última
condição no
Brasil
92
63,0%

Profissão a tempo
parcial

N
%

10
6,8%

21
14,4%

12
8,3%

Estuda

N
%

16
11,0%

14
9,6%

7
4,8%

Estuda e trabalha

N
%

18
12,3%

6
4,1%

8
5,5%

Doméstico(a)

N
%

1
,7%

4
2,7%

4
2,8%

Desempregado(a)

N
%

5
3,4%

0
0,0%

6
4,1%

Frequenta formação
profissional

N
%

2
1,4%

2
1,4%

3
2,1%

Criança em idade não
escolar

N
%

2
1,4%

0
0,0%

0
0,0%

N
%

146
100,0%

146
100,0%

145
100,0%

Total

Primeira
condição em
Portugal
99
67,8%

Condição
atual
105
72,4%

Comparando os diferentes momentos temporais é visível que o primeiro contato
com a sociedade de chegada potenciou alguma precariedade, na medida em que
assistimos a um aumento das situações de trabalho a tempo parcial por parte de
imigrantes que tinham uma profissão a tempo inteiro. Por outro lado, é de sublinhar que
entre a última e primeira condição não é contabilizado o tempo em que os imigrantes
possam ter ficado sem qualquer atividade, razão pela qual relativamente à primeira
condição o registo de desempregados é de 0%.
« (…) eu tenho uma formação altamente eclética e mais os cursos todos que tenho em trinta
anos de trabalho… Duas faculdades, duas pós-graduações, etc., e enfim…eu não imaginei
que…houvesse problema, ponto. Não imaginei que houvesse problema! (…) mas passei muita
fome aqui, passei muita vergonha, vergonha no sentido de…No sentido de ter que pedir…por
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favor, preciso, faço qualquer coisa…no sentido de humilhação para tentar ter um emprego e
ter a dignidade que aqui me tiraram! Coisa que no meu país nunca aconteceu.» (Entrevista n.º
6: Homem, 55 anos)

Em contrapartida, o inverso é também patente, isto é, o aumento das profissões a
tempo inteiro para pessoas que tinham um trabalho a tempo parcial, que se encontravam
desempregadas, que estudavam e trabalhavam simultaneamente ou que apenas
estudavam [Anexo V.16].
Num segundo momento, em que o inquirido responde ao inquérito (“atual”), a
percentagem de imigrantes que trabalha a tempo inteiro aumenta ainda mais, resultado
sobretudo da transição de profissões de tempo parcial, mas também de estudantes ou de
estudantes-trabalhadores que passaram a assumir uma profissão de forma integral. De
registar ainda, embora pouco relevante no interior do conjunto, o aumento dos
desempregados no momento atual [Anexo V.17]. O que não significa que o desemprego
não seja uma realidade que atinja os imigrantes, aliás, estes são certamente os primeiros
a sofrer das suas consequências, mas por isso mesmo são os primeiros a regressar ao
país de origem, desaparecendo do contingente de imigrantes.
Em suma, trata-se de uma população que, tal como já havia sido constatado por
outras pesquisas (Peixoto e Figueiredo, 2007; Casa do Brasil de Lisboa, 2004; Góis et
al., 2009), emigrou essencialmente para trabalhar e é crescentemente ativa. Uma
circunstância mais evidente entre os homens, mas também predominante entre as
mulheres, estas que são as únicas responsáveis pela atual percentagem de
desempregados [Anexo V.17.1].
Relativamente à situação na profissão (Tabela 5.7), emigrar potenciou o ligeiro
aumento dos assalariados sobretudo em virtude da transferência dos trabalhadores por
conta própria para esta categoria, mas também de ex-patrões [Anexo V.18]. Num
segundo

momento

há

essencialmente

a

destacar

duas

tendências

inversas,

nomeadamente, no sentido de regressar aos números da sociedade de origem: uma
pequena percentagem de assalariados tornaram-se trabalhadores por conta própria, o
que justifica a ligeira diminuição destes últimos; mas também patrões que passam a
empregar mais trabalhadores e assalariados que se tornam patrões [Anexo V.18.1].
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Tabela 5.7 – Situação na profissão dos inquiridos com profissão nos diferentes
tempos do processo migratório
Última
situação no
Brasil

Primeira
situação em
Portugal

Situação atual

Patrão (4 ou mais empregados)

N
%

5
4,0%

1
0,8%

5
3,7%

Patrão (menos de 4
empregados)

N
%

3
2,4%

4
3,1%

3
2,2%

Isolado/ trabalhador por conta
própria

N
%

19
15,1%

15
11,7%

16
11,9%

Trabalhador familiar
(remunerado ou não)

N
%

2
1,6%

2
1,6%

0
0,0%

Trabalhador por conta de
outrem

N
%

97
77,0%

106
82,8%

110
82,1%

Total

N
%

126
100,0%

128
100,0%

134
100,0%

No que diz respeito aos grupos profissionais139 (Gráfico 5.8), com a entrada na
sociedade de chegada mantém-se a predominância dos grupos dos especialistas
intelectuais e científicos (grupo 2), dos técnicos e profissionais de nível intermédio
(grupo 3) e dos trabalhadores dos serviços e vendedores (grupo 5), mas com mudanças
muito significativas ao nível do seu peso percentual. Por outras palavras, enquanto os
grupos dos especialistas e técnicos perdem cerca de 9% do seu contingente cada um, o
grupo dos serviços cresce em 18,2%, absorvendo trabalhadores de todos os outros
grupos profissionais. A concentração do trabalho destes imigrantes na área dos serviços
é particularmente evidente na subárea dos serviços pessoais (19,5%) e vendedores
(18,0%) e são as mulheres as que mais ocupam postos de trabalho neste setor.
Paralelamente, à custa da absorção de indivíduos dos grupos 3, 5 e 7, aumenta
significativamente o grupo dos trabalhadores não qualificados (grupo 9), sobretudo da
limpeza (10,2%), mas também alguns assistentes na preparação de refeições (3,9%).
Também aqui as mulheres aparecem com uma presença mais evidente, mas as
diferenças de género não são tão significativas [Anexos V.19 a V.19.3].

139

Nomenclatura de acordo com a Classificação Portuguesa das Profissões 2010. A adoção da CPP/2010

teve por base a melhor adequação desta à realidade atual.
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Gráfico 5.8 – Grandes grupos socioprofissionais dos inquiridos nos diferentes
tempos de processo migratório
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Legenda:
1 Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos
2 Especialistas das atividades intelectuais e científicas
3 Técnicos e profissões de nível intermédio
4 Pessoal administrativo
5 Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
7 Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
8 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
9 Trabalhadores não qualificados

Na situação atual ressalta dos dados a tendência de acentuação das atividades no
grupo dos serviços e vendedores, sobretudo trabalhadores dos serviços pessoais (20%) e
vendedores (19,3%). Uma tendência que aproxima nesta fase homens e mulheres,
embora as mulheres se ocupem mais das vendas (54,8%) e os homens mais dos serviços
pessoais (57,7%). A maior concentração nesta área deve-se sobretudo à captação de
indivíduos do grupo dos trabalhadores não qualificados que, por conseguinte, perde
alguma da sua importância, embora mantenha em relação à sociedade de origem um
relevo significativo, nomeadamente, ocupando indivíduos nas áreas da limpeza (6,7%) e
da assistência na preparação de refeições (5,2%). Por outro lado, é visível também um
aumento significativo do grupo de especialistas das atividades intelectuais e científicas,
particularmente professores (7,4%) e especialistas em assuntos jurídicos, sociais,
artísticos e culturais (7,4%). Um grupo onde também não são visíveis diferenças
significativas de género [Anexos V.20 a V.20.3].
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Selecionando novamente apenas os grupos mais representativos (Gráfico 5.9)
pode verificar-se, atualmente, que os grupos dos especialistas e dos técnicos são os que
mais se encontram numa situação de ajuste entre as suas qualificações e a sua profissão.
Uma situação que na maioria dos casos e em ambos os grupos está a par do
reconhecimento oficial das qualificações de nível superior obtidas no Brasil ou pela
frequência do mesmo grau de ensino em Portugal [Anexo V.20.4].

Gráfico 5.9 – Grandes grupos socioprofissionais dos inquiridos que exercem uma
atividade profissional em Portugal, por nível de escolaridade
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Também no grupo que representa a maioria dos imigrantes brasileiros, dos
profissionais dos serviços e dos vendedores, verifica-se que na maioria dos casos há um
ajustamento entre a profissão e a qualificação, pelo que essencialmente possuem até ao
nível secundário/médio de qualificações. No entanto, uma parte significativa (22,8%)
encontra-se numa situação de desqualificação, maior parte dos quais não procurou ou
não viu reconhecida a sua formação. Finalmente, o grupo dos trabalhadores não
qualificados é o que mais regista uma situação de objetiva desqualificação. Numa área
profissional onde é exigida apenas a primeira etapa do ensino básico/fundamental,
58,8% possui o ensino secundário completo e 11,8% possui mesmo o ensino superior.
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Um grupo onde a esmagadora maioria (82,4%) não fez reconhecimento oficial de
equivalências.

5.5. Lugares e trajetórias de classe
Estamos agora na posse de todos os elementos que nos permitem avançar para
uma análise de classes. Como sublinha Machado (2002: 192), “a melhor compreensão
do posicionamento dos migrantes do lado social da etnicidade, particularmente na
dimensão fundamental que é a das localizações socioprofissionais, não dispensa, em
todo o caso, a perspetiva integrada que a análise da composição de classe pode
proporcionar”. Se a análise da composição profissional permite alcançar uma análise
mais fina da realidade, a análise de classe tem a grande vantagem de dar uma visão de
conjunto e de permitir localizar na análise todos os que tinham ficado de fora porque
não exerciam uma atividade profissional.
Não cabe no âmbito deste trabalho trazer à tona todo o debate teórico em torno
da teoria das classes sociais, mas vale a pena recordar alguns dos seus pressupostos
mais transversais. A ideia mais geral e consensual é a de que a sociedade é diferenciada
no seu interior e de que os indivíduos se agregam em função de semelhanças sociais, a
que Weber (1983) chamou de “afinidades eletivas” ou Sedas Nunes e David Miranda
(1969) de “interação preferencial”. Diferenças que se definem a partir de lugares
ocupados na divisão social do trabalho, mas que não se reduzem à esfera económica,
pelo que se evidenciam a outros níveis, nomeadamente nas relações de dominaçãosubordinação política e ideológica (Almeida, 1999; 1981). Nas palavras de Bourdieu,
“ao designarem-se essas classes (…) pelo nome de uma profissão, mais não se faz do
que indicar que a posição nas relações de produção governa as práticas por intermédio,
nomeadamente, dos mecanismos que regem o acesso às posições e que produzem ou
seleccionam uma classe determinada de habitus. (…) com efeito, os indivíduos
agrupados numa classe construída segundo uma relação particular, mas particularmente
determinante, trazem sempre com eles, além das propriedades pertinentes que estão na
base da sua classificação, propriedades secundárias que são assim introduzidas de
forma sub-reptícia no modelo explicativo” (Bourdieu, 2010 [1979]: 177).
A análise do espaço social remete-nos, então, para a abordagem dos lugares de
classe operacionalizados a partir de indicadores socioprofissionais e socioeducacionais
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que, ao contrário da diversidade teórica que lhes subjaz, reúnem grande transversalidade
devido à “centralidade da esfera profissional e do sistema de ensino na estruturação das
relações sociais contemporâneas e na distribuição diferencial de recursos e poderes,
disposições e oportunidades de indivíduos, famílias e grupos” (Costa, 1999: 224).
Embora no âmbito desta pesquisa não seja nosso objetivo realizar qualquer
análise sob a forma como uma determinada posição no espaço social condiciona
práticas, tomadas de posição dos sujeitos e, portanto, diferenciações nos estilos de vida,
é importante ter noção que essa conceção subjaz ao propósito de analisar as trajetórias
sociais no sentido que é expectável que “os indivíduos não se movam ao acaso no
espaço social precisamente, por um lado, porque estão sujeitos às forças que conferem a
estrutura a esse espaço (…) e, por outro, porque opõem às forças do campo a sua
própria inércia, ou seja, as suas propriedades, que podem existir no estado incorporado,
na forma de disposições, ou no estado objectivado, em bens, títulos, etc. (…) Por
conseguinte, a posição e a trajectória individual não são estatisticamente independentes,
e nem as posições de chegada são igualmente prováveis para todos os pontos de partida”
(Bourdieu, 2010 [1979]: 189).
No entanto, porque estamos a tratar de imigrantes em Portugal, isto é, de sujeitos
que se movem no espaço geográfico internacional, a questão da mobilidade social
levanta um problema metodológico, que Machado chama a atenção, e que se relaciona
com o facto dos estudos sobre mobilidade social tomarem sempre como referência
territorial um determinado espaço nacional, o que implica, portanto, “considerar
continuidades e comunicabilidades entre estruturas sociais, independentemente das
fronteiras entre os territórios a que essas estruturas reportam” (Machado, 2002: 209).
Mas o que nesta questão é mais ambíguo e paradoxal para Machado é a própria
ideia de mobilidade ascendente/descendente aplicada a estes trajetos. É que se a
imigração significa frequentemente uma descontinuidade na inserção socioprofissional,
também é verdade que, ao mesmo tempo, ela representa uma alteração para melhor no
que diz respeito aos recursos económicos de que passam a dispor. Não reduzindo as
classes a escalões de rendimento, o autor não deixa de sublinhar que a condição
multidimensional do conceito não pode descartar a dimensão económica até porque há,
frequentemente, congruência entre a condição económica e profissional. Por essa razão,
baseado em Gerard E. Lenski, Machado afirma que estamos perante um caso em que a
mobilidade associada ao trajeto migratório não muda a natureza inconsistente do status
desses imigrantes, mas inverte completamente as posições por eles ocupadas nas duas
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dimensões de estratificação diretamente implicadas (rendimento e profissão) (Idem:
211).
É tendo em consideração todas estas questões que avançamos então para uma
análise da estrutura de classe dos imigrantes brasileiros desta pesquisa. Com base na
matriz de construção de lugares de classe de Dulce Magalhães (2005; 1994)140, adaptada
à nova Classificação Portuguesa das Profissões de 2010141, e na respetiva matriz de
construção de lugares de classe de família ou origem [Anexo III], segue-se a
apresentação dos resultados obtidos.
Comecemos pela origem geográfica e, portanto, pela análise do lugar de classe
individual dos inquiridos no Brasil antes de emigrar, mas também pela origem familiar,
isto é, pela análise das trajetórias intergeracionais destes indivíduos (Tabela 5.8). Uma
variável cuja importância se justifica na pesquisa porque nos ajuda a compreender a
origem social destes indivíduos e a sua própria trajetória no país de origem.

140

A matriz aqui apresentada é baseada na atualização que Magalhães (2005; 1994) faz da original Matriz

de Construção dos Lugares de Classe dos Indivíduos, construída por Almeida, Costa e Machado
publicada primeiramente em “Famílias, estudantes e universidade – painéis de observação sociográfica”
(1988) e atualizada pelos mesmos autores em “Estudantes e amigos – trajectórias e redes de
sociabilidade” (1990). A atualização de Magalhães teve por base os pressupostos teóricos dos autores
referidos, adequando-os à Classificação Nacional das Profissões, versão 1994 (CNP/1994), Instituto do
Emprego e Formação Profissional, Ministério do Emprego e da Segurança Social. Tal como a autora,
apesar de reconhecermos a pertinência de outras atualizações, como a de Costa (1999), optámos por esta
matriz pela vantagem que apresenta relativamente à maior captação de determinadas frações de classe.
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Uma vez que a proposta de Magalhães tem por base a CNP/1994 e no nosso estudo foi adotada a nova

CPP/ 2010, teve de ser utilizada para todos os casos da pesquisa uma adequação da proposta da autora.
Essa adequação foi feita com base na tabela de equivalências que a nova classificação estabelece. Como
nenhum dos casos da pesquisa diz respeito a situações profissionais que tenham desaparecido na
adequação da CNP/1994 à CPP/2010, não se levantaram problemas de maior neste processo.
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Tabela 5.8 – Lugar de classe individual do inquirido no Brasil, de acordo com o lugar de família de origem
Lugar de classe da família dos
pais do inquirido
BEP
N
% Coluna
% Total
BD
N
% Coluna
% Total
BP
N
% Coluna
% Total
PBIC
N
% Coluna
% Total
PBTEI
N
% Coluna
% Total
PBIP
N
% Coluna
% Total
PBA
N
% Coluna
% Total
PBE
N
% Coluna
% Total
OI
N
% Coluna
% Total
OA
N
% Coluna
% Total
PBPA
N
% Coluna
% Total
PBAP
N
% Coluna
% Total
OP
N
% Coluna
% Total
Indet.
N
% Coluna
% Total
Total
N
% Coluna
% Total

BEP

BD

3
42,9%
2,1%

1
20,0%
,7%

1
14,3%
,7%

1
20,0%
,7%
1
20,0%
,7%

BP

Lugar de classe individual do inquirido no Brasil
PBTEI
PBIP
PBA
2
3
6,7%
18,8%
1,4%
2,1%
2
1
6,7%
14,3%
1,4%
,7%
6
3
20,0%
18,8%
4,3%
2,1%
4
1
1
13,3%
6,3%
14,3%
2,9%
,7%
,7%
2
6,7%
1,4%
1
1
3,3%
14,3%
,7%
,7%
1
3,3%
,7%
2
12,5%
1,4%
1
2
3,3%
12,5%
,7%
1,4%
1
6,3%
,7%
1
1
1
6,3%
14,3%
100,0%
,7%
,7%
,7%

PBIC

2
12,5%
1,4%
1
6,3%
,7%
4
25,0%
2,9%
2
12,5%
1,4%

1
6,3%
,7%

1
6,3%
,7%
1
6,3%
,7%

PBE
3
7,5%
2,1%
1
2,5%
,7%
4
10,0%
2,9%
3
7,5%
2,1%
1
2,5%
,7%
2
5,0%
1,4%

OI

OA

PBPA

1
100,0%
,7%

3
25,0%
2,1%
1
8,3%
,7%

2
16,7%
1,4%

3
7,5%
2,1%
4
10,0%
2,9%

1
8,3%
,7%

7
17,5%
5,0%

1
8,3%
,7%

1
2,5%
,7%
11
27,5%
7,9%
40
100,0%
28,6%

4
33,3%
2,9%

5
100,0%
3,6%

1
20,0%
,7%

3
42,9%
2,1%
7
100,0%
5,0%

1
20,0%
,7%
5
100,0%
3,6%

4
25,0%
2,9%
16
100,0%
11,4%

3,3%
,7%
10
33,3%
7,1%
30
100,0%
21,4%

1
6,3%
,7%
2
12,5%
1,4%
16
100,0%
11,4%

3
42,9%
2,1%
7
100,0%
5,0%

1
100,0%
,7%

12
100,0%
8,6%

1
100,0%
,7%

5
100,0%
3,6%

Total
15
10,7%
10,7%
5
3,6%
3,6%
21
15,0%
15,0%
14
10,0%
10,0%
3
2,1%
2,1%
7
5,0%
5,0%
1
,7%
,7%
7
5,0%
5,0%
8
5,7%
5,7%
1
,7%
,7%
16
11,4%
11,4%
1
,7%
,7%
7
5,0%
5,0%
34
24,3%
24,3%
140
100,0%
100,0%
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A primeira nota que é preciso fazer diz respeito ao elevado peso do número de
não-respostas. Por não saberem ou não quererem responder, o lugar de classe da família
de origem foi impossível determinar em 24,3% dos casos, o que deriva de forma mais
evidente das não-respostas sobre a profissão e situação na profissão da mãe (36,3%),
mas também do pai (22,6%) do inquirido142. Um facto que no cômputo geral do
inquérito merece uma reflexão, uma vez que estas foram as únicas variáveis onde o
número de não-respostas atingiu um valor tão elevado. É evidente que as não-respostas
podem ser o resultado de um conjunto muito diverso de fatores, no entanto, desde logo,
exclui-se a razão frequentemente apontada da não compreensão da questão (Ghiglione e
Matalon, 1993: 267), uma vez que a mesma foi colocada previamente sobre o próprio
inquirido. Da experiência da aplicação do inquérito e do contato posterior de tentativa
de

preenchimento

das

questões

não

respondidas

(no

caso

dos

inquéritos

autoadministrados) retemos como principal razão o facto dos inquiridos não saberem
efetivamente responder à questão. Frequentemente têm uma ideia da empresa ou da área
de trabalho, mas não sabem exatamente a função, o que inviabiliza a resposta. Uma
situação tão mais frequente quando os progenitores se encontram já reformados, pelo
que o distanciamento temporal em relação a uma situação anterior parece potenciar o
esquecimento.
Dado este esclarecimento, que obviamente condiciona a leitura seguinte – uma
vez que são casos que ficam por se conhecer a origem –, relativamente aos restantes é
visível uma forte diversidade de situações. Por oposição a uma situação de imobilidade
minoritária entre os sujeitos (14,3%), ocorreram quase tantos casos de mobilidade
intergeracional ascendente (28,3%) como descendente (32,4%). No entanto, a
mobilidade ascendente entre classes (8,4%) é muito menor do que entre frações dentro
da mesma classe (19,9%). Pelo contrário, a mobilidade descendente entre classes é
muito superior (23,3%) à mobilidade entre frações de classe (9,1%). Ou seja, na
estrutura social brasileira não só parece difícil ascender socialmente a outras classes,
como descer foi muito fácil também para estes sujeitos. Um resultado que vai ao
142

Quando não conhecemos o lugar de classe de um dos progenitores assumimos o Lugar de classe da

família de origem como indeterminável. No entanto, independentemente dos pais serem ou não casados
(porque não possuímos essa informação), assumiu-se o Lugar de classe da família de origem como o
resultado do cruzamento dos Lugares de classe individuais da mãe e do pai porque essa informação dános uma ideia da origem do inquirido.
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encontro do facto de a esmagadora maioria das vindas para Portugal se ter dado em
razão de procura de trabalho e melhores condições de vida. Decisão que procuraremos
agora explorar as consequências.

Tabela 5.9 – Lugar de classe individual do inquirido nos diferentes tempos do
processo migratório

BEP
BD
BP
PBIC
PBTEI
PBIP
PBA
PBE
PBPA
OI
OA
Total

Última
situação no
Brasil
5,0
3,6
11,4
21,4
11,4
5,0
,7
28,6
3,6
8,6
,7
100,0

Primeira
situação em
Portugal
2,1
1,4
9,7
11,0
6,9
4,8

Situação atual
em Portugal
4,8
1,4
10,3
15,8
6,8
3,4

53,1
2,1
9,0

51,4
,7
5,5

100,0

100,0

A migração para a sociedade de destino potencia essencialmente duas grandes
tendências: por um lado, uma diminuição das classes mais capitalizadas quer ao nível
económico, no caso de qualquer uma das frações de classe ligadas à Burguesia (BEP;
BP; BD), quer ao nível escolar, como no caso da Pequena burguesia intelectual e
científica e de enquadramento intermédio (PBIC e PBTEI). Por outro lado, um
momento de engrossamento das classes ligadas à execução, nomeadamente da Pequena
burguesia de execução (PBE), que não só é a fração de classe que mais emigra, como
quase duplica o seu contingente em território de acolhimento.
Mas a permanência na sociedade de chegada parece atenuar alguns destes
efeitos, sobretudo no que diz respeito à primeira tendência verificada, isto é, as classes
mais capitalizadas económica e escolarmente recuperam uma parte do seu contingente.
Por outro lado, há uma tendência progressiva à diminuição dos trabalhadores
independentes e proprietários. Embora se tenha tido um especial cuidado para não
assumir como isolados os trabalhadores que na verdade são “recibos verdes” a trabalhar
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por conta de outrem e, portanto, falsos trabalhadores independentes, ainda assim, devido
a algum tipo de profissões que estão associados a esta PBIP (nomeadamente, vendedor
em loja ou trabalhador de limpeza doméstico), somos levados a crer que a sua
diminuição se deve, em parte, a uma tendência de diminuição dos “recibos verdes”. Por
fim, com a permanência na sociedade de chegada diminui ligeiramente ainda o
contingente do Operariado industrial (OI).
Estas são as tendências gerais, mas que processos de mobilidade social o
processo migratório realmente potencia? Tendo em consideração que a ideia de
mobilidade social aplicada a trajetos migratórios é um tanto ao quanto paradoxal
(Machado, 2002), não podemos negar, ao mesmo tempo, que o indivíduo em sociedade
se define e é definido largamente pelo seu estatuto social, associado ao tipo de atividade
que cumpre e à sua posição nessa atividade. Tal como Madureira Pinto (1991),
defendemos que a questão das identidades sociais não pode ser reduzida à sua
fundamentação única no lugar de classe ou na aprendizagem passiva de papéis sociais,
mas o seu papel na identificação dos sujeitos faz destes elementos estruturantes na
caraterização de si próprios e dos outros. Por esta razão, e independentemente de
reconhecermos que vivemos numa época de intensa mobilidade e forte individualismo,
as descontinuidades profissionais em relação a um momento anterior da vida e as
expectativas a elas associadas – entre outras descontinuidades que o processo migratório
potencia – são suscetíveis de gerar conflitos internos. Desta forma, sem falar em
trajetórias propriamente ascendentes ou descendentes até porque, tal como Machado
(2002) refere, com a migração podemos assistir a uma inversão nas dimensões de
estratificação, é nosso propósito perceber que continuidades e descontinuidades sociais
gera o processo migratório. Aliás, como é pressuposto do mesmo autor, a redução dos
contrastes sociais – largamente associados à dimensão da composição de classe – é
indispensável para se poder falar em integração.
«Você trabalha, trabalha, mas você sabe que ao final do mês é aquele “x”. No Brasil, a gente
trabalhava, trabalhava, e como eu estava explicando para você, você sabia que quando
chegasse o final do mês, o seu salário vinha e já não dava para cobrir contas, a vida com um
filho pequeno, não dá.» (Mulher, 37 anos)

Posto isto, de que movimentações de classe foram protagonistas estes
imigrantes? Vejamos a tabela 5.10 que retrata a passagem da última posição de classe
no Brasil à primeira em Portugal.
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Tabela 5.10 – Lugar de classe individual do inquirido no Brasil (última situação) e em Portugal (primeira situação)
Lugar de classe individual do
inquirido no Brasil
BEP
N
% Coluna
% Total
BD
N
% Coluna
% Total
BP
N
% Coluna
% Total
PBIC
N
% Coluna
% Total
PBTEI
N
% Coluna
% Total
PBIP
N
% Coluna
% Total
PBA
N
% Coluna
% Total
PBE
N
% Coluna
% Total
OI
N
% Coluna
% Total
OA
N
% Coluna
% Total
PBPA
N
% Coluna
% Total
Total
N
% Coluna
% Total

BEP

BD

1
50,0%
,7%
1
33,3%
,7%
1
33,3%
,7%

1
33,3%
,7%

3
100,0%
2,1%

1
50,0%
,7%

2
100,0%
1,4%

1º Lugar de classe individual do inquirido em Portugal
PBIC
PBTEI
PBIP
1
1
7,1%
14,3%
,7%
,7%
1
14,3%
,7%
6
2
1
2
42,9%
12,5%
10,0%
28,6%
4,3%
1,4%
,7%
1,4%
3
13
3
21,4%
81,3%
42,9%
2,1%
9,3%
2,1%
1
8
7,1%
80,0%
,7%
5,7%
1
7,1%
,7%

BP

1
7,1%
,7%
1
7,1%
,7%

14
100,0%
10,0%

1
6,3%
,7%

16
100,0%
11,4%

PBE
5
6,9%
3,6%
3
4,2%
2,1%
4
5,6%
2,9%
10
13,9%
7,1%
6
8,3%
4,3%
4
5,6%
2,9%

1
10,0%
,7%

33
45,8%
23,6%
5
6,9%
3,6%

10
100,0%
7,1%

2
2,8%
1,4%
72
100,0%
51,4%

7
100,0%
5,0%

OI

PBPA

1
7,7%
,7%
2
15,4%
1,4%
1
7,7%
,7%
3
23,1%
2,1%
5
38,5%
3,6%
1
7,7%
,7%

13
100,0%
9,3%

3
100,0%
2,1%
3
100,0%
2,1%

Total
7
5,0%
5,0%
5
3,6%
3,6%
16
11,4%
11,4%
30
21,4%
21,4%
16
11,4%
11,4%
7
5,0%
5,0%
1
,7%
,7%
40
28,6%
28,6%
12
8,6%
8,6%
1
,7%
,7%
5
3,6%
3,6%
140
100,0%
100,0%
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À exceção da linha diagonal assinalada, que marca uma situação de continuidade
em relação a uma posição de classe anterior, todas as outras células marcam uma
mudança. Claro que a continuidade que a linha diagonal marca pode ser apenas
aparente, na medida que outros vetores, altamente relacionados com a classificação
classista, mas não diretamente implicados na sua determinação – como os rendimentos
–, podem ser melhores ou piores e significar isso uma alteração na qualidade de vida
dos sujeitos que a localização de classe não capta. Aliás, um problema que também se
coloca relativamente ao facto da localização de classes nada nos dizer sobre a
informalização e precariedade a que muitos imigrantes estão sujeitos na sua inserção no
mercado de trabalho (Machado, 2002: 194). Mas estes são problemas transversais à
teoria das classes sociais e que nada tem que ver com o facto de estarmos a tratar de
mobilidades sociais entre territórios nacionais diferentes. Por outro lado, não
esqueçamos o que foi dito acima sobre a importância de não confundir classes com
escalões de rendimento e, ainda, de não atrelar informalização e precariedade a
problemas que apareçam apenas na base da hierarquia de classes, mas antes um
problema horizontal, isto é, que pode ocorrer em todos os níveis da estrutura de classes
(Idem: 199-207).
Retomando a análise, verifica-se então que para metade (49,3%) dos imigrantes
em estudo, a migração não potenciou, pelo menos do ponto de vista classista e num
primeiro momento, uma rutura com a última situação anterior. Um resultado tão mais
significativo entre as classes providas de capital escolar à partida (PBIC e PBTEI) e,
pelo contrário, menos evidente entre as classes simultaneamente mais desprovidas de
capital económico e escolar (PBE e OI), apesar destas, ainda assim, terem percentagens
que rondam os 40%. Os casos da PBAP, que diz respeito a um lugar de classe de
família, correspondem a situações em que os inquiridos tiveram como primeira
ocupação ser estudantes e, porque continuam solteiros, determinou-se o lugar de classe
em função do Lugar de classe de família, o que justifica a manutenção total das posições
de classe.
Acima e abaixo da linha diagonal aparecem, então, as situações de maior ou
menor descontinuidade. Nomeadamente, acima da linha, com maior descontinuidade,
pode verificar-se que 13,5% indivíduos que estão em qualquer uma das frações da
Pequena burguesia provinham da Burguesia; e que no Operariado 4,9% provinham da
Pequena burguesia. Do lado oposto, abaixo da linha diagonal, 7% dos indivíduos na
Burguesia provinham da Pequena Burguesia ou Operariado; enquanto 4,3% da Pequena
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Burguesia

pertenciam

ao

Operariado.

No

interior

das

classes,

pequenas

descontinuidades verificam-se nas movimentações entre frações da mesma classe,
nomeadamente, nas transições entre BEP e BD (1,4%); PBIC, PBTEI, PBIP, PBE e
PBPA (17,8%); ou, ainda, entre OI e OA (0,7%).
Em suma, de forma geral, pode dizer-se que os imigrantes em análise dividem-se
entre as situações de continuidade já assinaladas (49,3%); de descontinuidade acentuada
para cima ou para baixo na estrutura de classes (29,7%); ou, ainda, de descontinuidade
fraca entre as frações da mesma classe (19,9%). Claro que esta classificação não é
perfeita, pelo que apelidar de “fraca” a passagem da PBIC para a PBE talvez seja
abusivo, até porque, como iremos verificar, as diferenças entre estas duas classes sociais
vão marcar muitas das relações entre variáveis das diferentes dimensões em análise. No
entanto, esta nota, de muita importância, serve sobretudo para lembrar como a Pequena
burguesia é internamente muito diversa e como a este tipo de classificação, associada às
descontinuidades “fracas” ou “acentuadas”, como qualquer outra, tem limites e que por
isso deve ser lida do ponto de vista de um “tipo-ideal”, no sentido weberiano.
Foquemo-nos agora exclusivamente no território de acolhimento para perceber
que movimentações de classe se geraram entre o primeira e a atual situação dos
imigrantes em Portugal e, portanto, agora sim, que processos de mobilidade ascendente,
descendente ou estacionária ocorreram entre estes dois momentos (Tabela 5.11).
Olhando mais uma vez a linha diagonal, é largamente visível que a esmagadora maioria
(74,5%) dos imigrantes permanece ligado ao lugar de classe ocupado em primeira
instância em Portugal. Acima da diagonal aparecem as situações menos frequentes
(8,4%), e que dizem respeito a situações de mobilidade descendente entre classes,
nomeadamente, PBIC que pertencia à BP ou de OI que pertencia à PBE; e entre frações
da mesma classe, designadamente, BP que era BD ou PBE que pertencia à PBIC,
PBTEI ou PBIP. Finalmente, a permanência no território de acolhimento potenciou uma
situação ascendente para 17,3% dos nossos imigrantes, maioria dos quais diz mesmo
respeito a movimentações entre classes (9,7%) por oposição às movimentações no seio
das frações de classe (7,6%).
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Tabela 5.11 – Lugar de classe individual do inquirido em Portugal, primeira e atual situação
1º Lugar de classe individual do
inquirido em Portugal
BEP
N
% Coluna
% Total
BD
N
% Coluna
% Total
BP
N
% Coluna
% Total
PBIC
N
% Coluna
% Total
PBTEI
N
% Coluna
% Total
PBIP
N
% Coluna
% Total
PBE
N
% Coluna
% Total
OI
N
% Coluna
% Total
PBPA
N
% Coluna
% Total
Total
N
% Coluna
% Total

BEP

BD

BP

Atual lugar de classe individual do inquirido em Portugal
PBIC
PBTEI
PBIP

PBE

OI

PBPA

3
42,9%
2,1%
1
50,0%
,7%
2
28,6%
1,4%

1
7,1%
,7%
9
64,3%
6,2%
1
7,1%
,7%

3
13,0%
2,1%
14
60,9%
9,7%
8
80,0%
5,5%

2
28,6%
1,4%

7
100,0%
4,8%

1
50,0%
,7%

2
100,0%
1,4%

1
7,1%
,7%
1
7,1%
,7%
1
7,1%
,7%
14
100,0%
9,7%

1
4,3%
,7%
5
21,7%
3,4%

23
100,0%
15,9%

1
10,0%
,7%
1
10,0%
,7%

10
100,0%
6,9%

4
80,0%
2,8%
1
20,0%
,7%

5
100,0%
3,4%

1
1,3%
,7%
2
2,7%
1,4%
2
2,7%
1,4%
63
84,0%
43,4%
6
8,0%
4,1%
1
1,3%
,7%
75
100,0%
51,7%

3
37,5%
2,1%
5
62,5%
3,4%

8
100,0%
5,5%

1
100,0%
,7%
1
100,0%
,7%

Total
3
2,1%
2,1%
2
1,4%
1,4%
14
9,7%
9,7%
16
11,0%
11,0%
10
6,9%
6,9%
7
4,8%
4,8%
77
53,1%
53,1%
13
9,0%
9,0%
3
2,1%
2,1%
145
100,0%
100,0%
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Tabela 5.12 – Lugar de classe individual do inquirido no Brasil (última situação) e em Portugal (atual situação)
Lugar de classe individual do inquirido
no Brasil
BEP
N
% Coluna
% Total
BD
N
% Coluna
% Total
BP
N
% Coluna
% Total
PBIC
N
% Coluna
% Total
PBTEI
N
% Coluna
% Total
PBIP
N
% Coluna
% Total
PBA
N
% Coluna
% Total
PBE
N
% Coluna
% Total
OI
N
% Coluna
% Total
OA
N
% Coluna
% Total
PBPA
N
% Coluna
% Total
Total
N
% Coluna
% Total

BEP

BD

1
14,3%
,7%

2
28,6%
1,4%
2
28,6%
1,4%

1
14,3%
,7%

1
14,3%
,7%

7
100,0%
5,0%

2
100,0%
1,4%

2
100,0%
1,4%

Atual lugar de classe individual do inquirido em Portugal
PBIC
PBTEI
PBIP
PBE
1
1
1
3
7,1%
4,3%
20,0%
4,2%
,7%
,7%
,7%
2,1%
1
1
3
7,1%
20,0%
4,2%
,7%
,7%
2,1%
5
3
1
2
3
35,7%
13,0%
10,0%
40,0%
4,2%
3,6%
2,1%
,7%
1,4%
2,1%
2
16
10
14,3%
69,6%
14,1%
1,4%
11,4%
7,1%
1
6
8
7,1%
60,0%
11,3%
,7%
4,3%
5,7%
5
7,0%
3,6%
1
1,4%
,7%
1
3
1
30
7,1%
13,0%
20,0%
42,3%
,7%
2,1%
,7%
21,4%
1
2
6
7,1%
20,0%
8,5%
,7%
1,4%
4,3%
1
7,1%
,7%
1
1
2
7,1%
10,0%
2,8%
,7%
,7%
1,4%
14
23
10
5
71
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
10,0%
16,4%
7,1%
3,6%
50,7%

BP

OI

PBPA

1
14,3%
,7%
1
14,3%
,7%

2
28,6%
1,4%
3
42,9%
2,1%

7
100,0%
5,0%

1
100,0%
,7%
1
100,0%
,7%

Total
7
5,0%
5,0%
5
3,6%
3,6%
16
11,4%
11,4%
30
21,4%
21,4%
16
11,4%
11,4%
7
5,0%
5,0%
1
,7%
,7%
40
28,6%
28,6%
12
8,6%
8,6%
1
,7%
,7%
5
3,6%
3,6%
140
100,0%
100,0%
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Vimos na tabela 5.9 que a permanência na sociedade de acolhimento devolveu,
sobretudo às classes mais capitalizadas económica e escolarmente, parte do seu
contingente. E vimos agora que o projeto migratório, apesar de pouco promissor num
primeiro momento na sociedade de acolhimento em relação a um trajeto social
ascendente, tem um potencial de ascensão maior do que aquele que se verificava na
sociedade de origem. Mas como se terá dado efetivamente esse reposicionamento?
Corresponderão as tendências verificadas na tabela 5.11 a novos ou velhos
reposicionamentos, por outras palavras, ter-se-á dado por continuidade em relação a um
trajeto de vida anterior ou por novos investimentos e oportunidades que se geraram na
sociedade de chegada?
Se cruzarmos a situação de partida com a situação atual (Tabela 5.12),
percebemos que entre estes dois momentos, em termos de continuidades e
descontinuidades sociais, intensificam-se algumas tendências. Em termos classistas,
44,2% dos imigrantes permanece numa situação de continuidade em relação à
localização de origem, portanto, um pouco menos do que aqueles que a viveram
inicialmente, o que significa que o tempo de permanência aumentou as
descontinuidades iniciais. Uma situação maioritária em quase todas as frações de classe,
exceto BEP, mas tão mais evidente entre a PBTEI, PBIP e PBE, precisamente frações
de classe que mais se relacionam com a tendência de terciarização da economia
portuguesa, o que se deu largamente devido ao desenvolvimento dos serviços. Por seu
lado, as descontinuidades que inicialmente se haviam notado em relação à sociedade de
origem aumentam, sobretudo devido às movimentações entre frações de classe,
portanto, que dizem respeito a situações de descontinuidade fracas (24,8%) – 10,4% das
quais, também aqui, no sentido da intensificação das frações de classe mais ligadas ao
setor terciário.
«Eu estou cansada da minha vida profissional aqui. Estou cansada. Trabalho muito, muito
mesmo. Eu faço dezasseis, quinze horas por dia. (…) Nem era isso a minha profissão, mudou
radicalmente, mas quando você vem para outro país tem que se agarrar ao que vem.»
(Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)
« (…) eu acho melhor porque eu passei a minha adolescência toda aqui. E se tenho uma casa,
se tenho um carro, é assim. Não dependi da minha mãe, não dependi de ninguém, dependi só
mesmo de mim. É assim, eu acho que nessa experiência se eu estivesse no Brasil acho que não
conseguia ter nada disso. Eu acho…não sei, não posso dizer…se eu estivesse lá, não podia ter
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tudo isto que eu tenho aqui: tenho emprego fixo, estável e não sei se teria essa mesma sorte no
Brasil!» (Entrevista n.º 5: Homem, 31 anos)

Relativamente às frações de classe mais capitalizadas economicamente, isto é,
no que diz respeito à Burguesia, a tendência de recuperação dos números de partida em
termos de contingente populacional dá-se tanto por via do reposicionamento em relação
à situação de origem (4,3%), como por captação de novas situações, nomeadamente
com origem na Pequena burguesia (7,7%) e mesmo no Operariado (1,4%). No caso das
frações de classe mais capitalizadas do ponto de vista escolar, como vimos, a PBIC e a
PBTEI recuperam parte do contingente, mas também são aquelas que continuam a
protagonizar a situação de maior perda. A recuperação dá-se, maioritariamente, no
sentido de encontro com a situação de origem (15,7%) e, portanto, por reconhecimento
anterior de formação escolar; mas também por melhoria nesse tipo de capital [Anexo
V.21].
Mas a análise não ficaria completa se não nos focássemos também no lugar de
classe de família de pertença, por forma a termos uma visão mais global da situação de
classe atual dos imigrantes (Tabela 5.13). Ou seja, se para os casos em que o indivíduo é
solteiro o lugar de classe de família de pertença é o mesmo que o lugar de classe
individual, tal não é necessariamente assim nos casos em que o imigrante é casado ou
vive em união de facto. Assim, a localização da classe de família pode alterar o
posicionamento do imigrante para cima ou para baixo na estrutura de classes.
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Tabela 5.13 – Atual lugar de classe individual e de família de pertença
Atual lugar de classe
individual do inquirido em
Portugal
BEP
N
% Coluna
% Total
BD
N
% Coluna
% Total
BP
N
% Coluna
% Total
PBIC
N
% Coluna
% Total
PBTEI
N
% Coluna
% Total
PBIP
N
% Coluna
% Total
PBE
N
% Coluna
% Total
OI
N
% Coluna
% Total
PBPA
N
% Coluna
% Total
Total
N
% Coluna
% Total

Lugar de classe da família de pertença
BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBIP

PBE

OI

BDP

PBPA

OP

Indetermin
ável

7
70,0%
4,8%
1
50,0%
,7%

1
50,0%
,7%

1
10,0%
,7%
2
20,0%
1,4%

10
100,0%
6,8%

1
100,0%
,7%
15
83,3%
10,3%
1
5,6%
,7%

20
87,0%
13,7%
1
4,3%
,7%

1
33,3%
,7%
9
90,0%
6,2%
2
100,0%
1,4%

1
5,6%
,7%
1
5,6%
,7%

2
100,0%
1,4%

18
100,0%
12,3%

2
8,7%
1,4%

1
10,0%
,7%

1
33,3%
,7%
1
33,3%
,7%

61
100,0%
41,8%
5
100,0%
3,4%

23
100,0%
15,8%

10
100,0%
6,8%

2
100,0%
1,4%

61
100,0%
41,8%

5
100,0%
3,4%

1
100,0%
,7%

1
33,3%
,7%
3
100,0%
2,1%

6
75,0%
4,1%
2
25,0%
1,4%

8
100,0%
5,5%

1
33,3%
,7%
1
33,3%
,7%

3
100,0%
2,1%

Total
7
4,8%
4,8%
2
1,4%
1,4%
15
10,3%
10,3%
23
15,8%
15,8%
10
6,8%
6,8%
5
3,4%
3,4%
75
51,4%
51,4%
8
5,5%
5,5%
1
,7%
,7%
146
100,0%
100,0%
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Viver uma união de facto ou de matrimónio altera a localização de classe a 17%
dos inquiridos, 3,5% dos quais não corresponde efetivamente a uma mudança, mas ao
resultado de uma relocalização num lugar de classe composto, como são os casos da
BDP, da PBPA e do OP que era OI. Nas restantes situações, 4,9% corresponde a uma
situação ascendente entre classes, nomeadamente, da Pequena burguesia e Operariado
que se relocalizam na Burguesia; 2,8% dizem respeito a movimentações ascendentes no
interior da fração de classe da Pequena burguesia; e, finalmente, uma situação
descendente entre classes para 4,1% de Operariado que em termos individuais se
localiza na Pequena burguesia.
Em suma, ainda que para uma minoria destes imigrantes, a união de facto ou por
matrimónio resulta numa melhoria da situação social de classe, o que ajuda a atenuar
posições individuais menos bem localizadas na estrutura de classes. No entanto, entre
aqueles que são casados ou vivem em união, 65,5% fá-lo com sujeitos da mesma classe
social, 47,4% dos quais o fazem mesmo dentro da mesma fração de classe. Ou seja,
como era expectável depois do que aqui foi dito sobre afinidades eletivas ou interação
preferencial, verifica-se maioritariamente uma tendência homogâmica do ponto de vista
matrimonial entre estes imigrantes. Obviamente, porém, esta leitura não pode ser linear,
até porque uma percentagem também significativa dos indivíduos vive ou é casado com
um indivíduo que se localiza noutra classe de pertença individual (27,9%), alguns dos
quais realizam mesmo uniões, à partida, pouco prováveis, como os casos que ligam a
PBE e a OI a qualquer uma das frações da Burguesia (8,4%) [Anexo V.22].

Configuração topológica do espaço social
Para finalizar este capítulo sobre a dimensão social do processo de integração
dos migrantes, e porque a análise univariada e bivariada corre sempre o risco de atribuir
a uma ou duas variáveis efeitos que dizem respeito a um conjunto mais alargado e
complexo, vamos proceder agora à Análise das Correspondências Múltiplas (ACM).
Assim, mais do que a análise dos múltiplos fatores enquanto unidades independentes,
valoriza-se a análise do sistema de relações que se definem entre eles, com base no
pressuposto de que os conceitos são multidimensionais, pelo que é “analiticamente
inconsistente apreendê-los através do uso de instrumentos que não foram concebidos
para contemplar um número elevado de variáveis” (Carvalho, 2008:20).
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No caso da dimensão social dos processos de integração, a ACM serve
essencialmente para perceber como está organizado o espaço social, na medida em que,
ao colocar em relação as diferentes variáveis, melhor permite aprender a importância
das relações que se estabelecem entre elas. Neste sentido, como sublinha Bourdieu,
“uma classe ou uma fração de classe é definida não só pela sua posição nas relações de
produção tal como pode ser identificada através de índices como a profissão, os
rendimentos e até o nível de instrução, mas também por uma determinada razão sexual,
uma distribuição determinada no espaço geográfico (que nunca é socialmente neutra) e
por todo um conjunto de caraterísticas auxiliares que, a título de exigências tácitas,
podem funcionar como princípios de selecção ou de exclusões reais, sem nunca serem
formalmente enunciadas (é o caso, por exemplo, da pertença étnica ou do sexo)”
(Bourdieu, 2010 [1979]: 177-178).
Como estamos a tratar de um processo que envolve dois momentos e dois
espaços, o da sociedade de origem e o da sociedade de acolhimento, mas que não são
independentes, começaremos por analisar como se carateriza o espaço social de partida
para depois melhor percebermos a forma como a mudança entre sistemas de ordem e de
interação (migração) potencia ou não uma reorganização da importância das relações
que se estabelecem entre as variáveis. Para além das variáveis sociodemográficas,
profissionais e de classe, introduzimos a variável razão de emigrar por nos ajudar a
contextualizar as condicionantes de partida ou, por outras palavras, o momento que
marca a decisão de rutura com esse contexto de origem [Anexo V.23].
Na sociedade de origem (Gráfico 5.10), à exceção da variável género e situação
na profissão, os outros indicadores apresentam medidas de discriminação bem mais
elevadas (pelo menos numa das duas primeiras dimensões) e, portanto, diferenciam os
objetos em análise. Conclui-se, portanto, que ser mulher ou homem, patrão, isolado ou
assalariado, no que se refere à identificação dos lugares ocupados neste espaço social,
parece ser relativamente indiferente.
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Gráfico 5.10 – Configuração topológica do espaço social da sociedade de origem143

Legenda:
Condição perante o trabalho: Profissão a tempo inteiro (PTI); Profissão a tempo parcial (PTP); Estudante
(Estud.); Estudante-trabalhador (Est-Trab); Doméstico (Domést.); Desempregado (Desemp.); Formação
profissional (FP). Nível de escolaridade no Brasil: Ensino fundamental (Fund); Ensino médio/profissionalizante
(Médio); Ensino superior (Sup). Razão de vinda para Portugal: Trabalho/melhores condições de vida
(Trab/MCV); Estudos; Para se juntar à família (JF); Férias; Estágio, especialização profissional, missões de
serviço (EEM); Outra.

No que diz respeito às variáveis retidas pela análise, a dimensão 1 distingue-se
por associar as variáveis idade e condição perante o trabalho, dividindo ainda com a
dimensão 2 as variáveis relativas ao lugar de classe individual e a razão de emigrar para
Portugal144. Privilegiando as categorias que são importantes na dimensão e, de
143

As não-respostas, porque residuais, não foram incluídas na análise. Relativamente às não-respostas por

situações em que “não se aplica”, testou-se o modelo sob as duas formas, isto é, com a categoria omissa e
incluída, tendo-se optado por não incluir a categoria por teoricamente não acrescentar nada de novo.
144

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=7,11% (Alpha de Cronbach=0,786). Na ACM

pode acontecer que os valores da inércia, mesmo os das primeiras dimensões, sejam relativamente baixos
e, por consequência, as percentagens de variância explicada sejam tendencialmente pouco elevadas. Mas
a reduzida expressividade numérica não terá de significar falta de qualidade da análise, “poderá acontecer
que os perfis individuais se afastem pouco do perfil médio, pelo que os valores da inércia, serão, por esse
motivo, fracos, mas não necessariamente menos interpretáveis” (Carvalho, 2008: 67, baseado em
Benzécri, 1982). Confirmamos isso, por exemplo, através do valor do Alfa de Cronbach (que mede a
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preferência, simultaneamente bem representadas na dimensão, percebemos que a
dimensão 1 discrimina essencialmente em função do ciclo de vida. Assim, no lado
esquerdo do quadrante, associam-se os indivíduos que emigraram entre os 30-39 anos,
que exerciam uma profissão a tempo inteiro, que pertenciam ao OI e que migraram em
razão de trabalho. Por oposição, no lado direito, aos indivíduos que quando emigraram
tinham idade igual ou inferior a 18 anos, eram estudantes, que migraram para se juntar à
família e que pertenciam à PBPA – precisamente uma fração de classe composta, que
diz respeito aos casos que por nunca terem trabalhado foram identificados em função do
lugar de classe de família.
Na dimensão 2, para além das variáveis lugar de classe individual e a razão de
emigrar para Portugal, são os recursos escolares e a pertença a um grupo profissional
que marcam a dimensão145. Em concreto, opõem-se nesta dimensão os indivíduos com
ensino superior, especialistas das atividades intelectuais e científicas (grupo 2), que
pertencem à PBIC e que também migraram para estudar; aos que possuem um nível de
formação fundamental ou médio, ligados ao trabalho qualificado da indústria,
construção e artífices (grupo 7), com pertença ao OI e que migraram em razão de
trabalho. O que nos permite concluir sobre a existência clara de, pelo menos, dois perfis
distintos no que diz respeito ao imigrante brasileiro que emigrou para Portugal e que
atualmente reside no Grande Porto. Indivíduos que se distinguem pelo ciclo de vida em
que se encontravam e pelos níveis de qualificação escolar e profissional que possuíam e
que, em razão destas duas condições, buscam objetivos diferentes com o projeto
migratório.
Relativamente à sociedade de acolhimento (Gráfico 5.11), em moldes
semelhantes, fez-se correr uma ACM onde se colocaram também em relação as
variáveis sociodemográficas, de condição profissional e de classe [Anexo V.24].
Também aqui a variável género permanece como não discriminante do espaço social,
mas acresce-lhe a variável idade. Portanto, ser mulher ou homem, em qualquer idade,
parece ser uma caraterística neutra no que se refere à identificação dos lugares ocupados
no espaço social da sociedade de acolhimento. No entanto, outras variáveis marcam
com alguma importância este espaço. Nomeadamente, na dimensão 1 são discriminantes
as variáveis relativas aos recursos escolares, de condição perante o trabalho, grupo
qualidade de ajustamento do modelo por dimensão) que as dimensões 1 e 2 têm um bom ajustamento (o
valor varia entre 0 e 1; quanto mais alto, melhor o ajustamento).
145

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=7,00% (Alpha de Cronbach =0,781).
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profissional e lugar de classe individual, enquanto a dimensão 2 é claramente marcada
pelo estado civil e situação na profissão, mas também, embora menos discriminante
pela origem do cônjuge146.
Nos quadrantes da primeira dimensão147, do lado direito, associam-se os
indivíduos com escolaridade secundária/média, que em Portugal não procuraram
melhorar a sua formação ou ver oficialmente reconhecido o seu nível de escolaridade,
que trabalham nos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (grupo 5) ou
em trabalhos não qualificados (grupo 9) e que pertencem à PBE. Por oposição, no
quadrante à esquerda, encontram-se os estudantes e trabalhadores-estudantes, indivíduos
que frequentam ou possuem o ensino superior, obtido no Brasil e reconhecido ou
melhorado em Portugal, que têm ligações às profissões intelectuais e científicas (grupo
2) e que pertencem à PBIC ou BP. Ou seja, se no Brasil eram categorias discriminantes,
em lados opostos, a PBIC e o OI, em Portugal essa estrutura muda e passamos a ter a
PBIC e a PB por oposição à PBE. Na mesma linha, se em qualquer uma das sociedades
exercer uma atividade intelectual e científica é uma profissão discriminante, já no que
concerne aos trabalhadores qualificados da indústria, estes são substituídos na sua
importância pelo pessoal dos serviços e os trabalhadores não qualificados.

146

As variáveis associadas ao lugar de classe individual, condição perante o trabalho e grupo profissional,

embora de forma menos evidente, revelaram um poder discriminante também na dimensão 2, explicar-seá como à frente.
147

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=9,03% (Alpha de Cronbach=0,794).
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Gráfico 5.11 – Configuração topológica do espaço social da sociedade de
acolhimento148

Legenda:
Condição perante o trabalho: Profissão a tempo inteiro (PTI); Profissão a tempo parcial (PTP); Estudante
(Estud.); Estudante-trabalhador (Est-Trab); Doméstico (Domést.); Desempregado (Desemp.); Formação
profissional (FP). Situação na profissão: Patrão 4 ou + empregados (Patrão (4ou+); Patrão – de 4 empregados
(Patrão (-de4); Isolado/trabalhador por conta própria (TCP); Assalariado/trabalhador por conta de outrem (TCO).
Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou fundamental (Básic/Fund); Ensino secundário ou médio
(Sec/Médio); Ensino superior (Sup). Estado civil: Casado/união de facto (Casado/UF); Divorciado/separado
(Div/Sep); Solteiro (Solt). Frequência ou equivalência oficial de algum grau de ensino em Portugal: Sim;
Não.

148

As não-respostas, porque residuais, não foram incluídas na análise. Relativamente às não-respostas por

situações em que “não se aplica”, testou-se o modelo sob as duas formas, isto é, com a categoria omissa e
incluída, tendo-se optado por não as incluir a categoria por teoricamente não acrescentar nada de novo.
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Na segunda dimensão149, acima do quadrante estão os solteiros e, abaixo, os
casados ou que vivem em união de facto. Já a variável origem do cônjuge, por si só
menos discriminante na dimensão, não acrescenta informação porque, na verdade, tem
como únicas categorias discriminantes, no mesmo lado do plano, os casados com
cônjuge brasileira e portuguesa. Ou seja, como já se havia feito referência acima (ponto
5.1), a origem étnica do cônjuge não se confirma como um indicador de discriminante e,
portanto, para estes imigrantes, como um indicador de integração (ou não) na sociedade
de acolhimento. O que discrimina é o estado civil, sendo que aos casados se juntam, no
mesmo lado do plano, os patrões com mais de quatro funcionários, os dirigentes,
diretores e gestores executivos (grupo 1) e os que pertencem à BEP. Por seu lado, aos
solteiros juntam-se os trabalhadores por conta de outrem, particularmente, trabalhadores
a tempo parcial, os que exercem profissões intelectuais e cientistas (grupo 2) e que
pertencem à PBIC.
Assim, novamente, verificam-se dois perfis de imigrantes com inserções
distintas na sociedade de acolhimento. Aqui já não interessa tanto o ciclo de vida do
imigrante, mas antes o seu estado civil ou a situação profissional. Mas uma coisa é
comum, é que as linhas estruturantes destes dois espaços sociais não são muito
diferentes. É certo que as migrações potenciaram maiores continuidades e
descontinuidades sociais para uns do que para outros, mas é de sublinhar a importância
do poder discriminatório das variáveis classistas e do capital escolar nas duas
sociedades.

149

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=7,02% (Alpha de Cronbach =0,703).
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Capítulo 6. Os efeitos das políticas na experiência da imigração

Devido ao facto de os imigrantes serem largamente perspetivados como
trabalhadores temporários, a migração internacional é frequentemente vista como um
fenómeno socioeconómico em grande parte desprovido de significado político. No
entanto, o que autores como Castles e Miller (2003: cap. 10) defendem é que, mais do
que a forma como os processos migratórios funcionam, são precisamente as políticas
nacionais sobre a imigração em assuntos como a permanência, o acesso à cidadania e o
pluralismo cultural que distinguem os Estados. Diferenças que estão relacionadas, por
sua vez, com diferentes experiências históricas no que diz respeito à formação do
próprio Estado-nação. Por esta razão, continuam os autores – e tendo subjacente o facto
de que as políticas de imigração têm consequências muito concretas, entre outros, na
relação que o imigrante estabelece com o mercado de trabalho, na sua participação
política e no acesso naturalização –, as políticas que ignoram a realidade da imigração,
sobretudo aquelas que tendem a perpetuar a imagem do imigrante como temporário,
conduzem à marginalização social, à formação de minorias e à discriminação.
No capítulo 3, demos conta das políticas do Estado português na esfera da
imigração e, em particular, dos acordos bilaterais nesta matéria entre Portugal e o Brasil.
Gozando de uma situação privilegiada em relação a nacionais de outras origens, todavia,
os estrangeiros de origem brasileira não só estão limitados por algumas exceções no
acesso à plena cidadania, como a lei continua em relação a estes e aos demais
estrangeiros a não estar preparada para a legalização de fluxos cada vez mais
empobrecidos e desintegrados do mercado de trabalho formal.
É altura, agora, de procurar perceber as consequências de todas estas opções
políticas ao nível micro, isto é, na vida real destes imigrantes. Por isso mesmo,
questionámos estes sobre a sua situação legal (à chegada e atualmente) e procurámos
relacionar essa condição com o seu enquadramento social mais vasto.
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6.1. Para uma caraterização dos fluxos de imigração: a condição legal dos
imigrantes à entrada
Na perspetiva de Freeman (2010: 127), quase nada pode ser mais importante
para o processo de integração dos imigrantes do que a condição legal da sua entrada. Tal
como referíamos acima, na medida em que as políticas de imigração e cidadania
precedem e muitas vezes constrangem a interação dos imigrantes nas diferentes esferas
da vida dos sujeitos, elas são importantes fontes da experiência de integração dos
imigrantes.
Para enquadrar melhor a importância da condição legal à entrada, recordemos o
que foi dito atrás a propósito das razões mencionadas pelos imigrantes como estando
subjacentes à decisão de emigrar para Portugal. Com exceção daqueles que vieram
passar férias ou “outras” razões, a esmagadora maioria trazia a ideia de ficar por
períodos de média e longa duração, nomeadamente, associado a decisões de migrar por
razões económicas e profissionais, estudos, estágios, especializações ou missões ou,
ainda, para se juntar à família que já vivia em Portugal. A questão que se coloca, então,
é a de perceber se legalmente houve um trajeto correspondente (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou em
território português
N

%

Fins turísticos

89

61,0

Visto de estada temporária (VET)

22

15,1

Visto de residência (VR)

16

11,0

Sem autorização/ilegal

13

8,9

Outra situação

4

2,7

NS/NR

2

1,4

146

100,0

Total

E é muito interessante verificar que não, pelo que 61% destes indivíduos opta
por emigrar ao abrigo da isenção de vistos para estadias com fins turísticos150 e 8,9%
150

No inquérito foi erradamente assumido “visto de curta duração/turístico”. Todavia, e apesar da

imprecisão, julgamos que fica salvaguardada a destrinça em relação às demais formas legais de entrada
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afirmam mesmo ter entrado em Portugal sem qualquer autorização legal [Anexo VI.1].
Relativamente a esta última situação, assumimos que o resultado está um pouco acima
do que era expectável devido à facilidade com que os imigrantes brasileiros podem
entrar em território português. Todavia, o resultado pode ter duas explicações. Por um
lado, a entrada de imigrantes indocumentados por terra em Portugal através de outros
países da Europa, o que é uma situação possível, mas nos parece francamente residual;
por outro lado, o facto de esta ser uma resposta inflacionada pelas situações em que os
imigrantes entraram com passaporte, mas considerando a sua própria situação ilegal por
dizer respeito a situações de redes de auxílio à imigração ilegal, isto é, situações em que
é prestado apoio por um agente externo aos imigrantes para aceder de forma irregular a
um país. Um tipo de migração cada vez mais recorrente entre os imigrantes brasileiros
devido à “escassez de redes informais de apoio entre alguns novos candidatos à
emigração no Brasil (…) a par da maior rigidez das políticas de imigração portuguesas,
reflectidas num controlo mais rigoroso nas fronteiras aéreas” (Peixoto, 2007b: 78). Um
destes casos foi por nós encontrado entre os imigrantes da Assembleia de Deus
Comunidade Portuguesa, pelo que pensamos valer a pena trazer aqui:
«Não. Ilegal. Eu vim do Brasil para a Alemanha. Da Alemanha é que eu vim para aqui. (…) Eu
vim induzido a ganhar dinheiro. Lá eu trabalhava, eu tinha a minha casa, eu tinha tudo e
falaram para mim: “vai para Portugal que tu vais ganhar muito dinheiro”. E larguei tudo.
Larguei minha esposa, minha filha… Larguei tudo e vim. Cheguei aqui, como se diz, você solta
um cego na rua, um cego vai-se guiar mais do que eu. Foi como eu cheguei aqui em Portugal.
(…) eu vim para aqui induzido ao trabalho. Chegando mesmo aqui no Porto o patrão dele disse
que não haveria mais trabalho, não teria moradia, não teria nada. Se eu quisesse poderia
trabalhar mas não me pagaria. (….) Fiquei quase um ano parado. Os mil euros que eles
propuseram para a gente entrar em Portugal, na época, eu gastei eles com três meses. Três
meses eu gastei mil euros que foi empréstimo no Brasil. E pronto, aquela bola de neve foi
gerando, gerando, gerando e no fim já não estava mais dinheiro, nem casa, nem emprego, nem
nada.» (Entrevista n.º 11: Homem, 33 anos)

De qualquer das formas, isto é, ao abrigo da isenção de vistos ou integrando as
redes de auxílio à imigração ilegal (documentados ou indocumentados), o que os
em território nacional. Primeiro, porque o mais importante é distinguir a entrada para fins turísticos de
outras estadias mais permanentes e longas. Segundo, porque foi deixado em aberto uma opção para “outra
situação” que, em caso de dúvida, o inquirido podia livremente preencher. De todo o modo, na prática, o
estatuto de isenção de visto para fins turísticos funciona exatamente da mesma forma que um visto de
curta duração/turístico, isto é, habilita à estadia por um período de 90 dias, prorrogável por igual período.
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resultados nos mostram é a caraterização de um fluxo migratório eminentemente ilegal.
Como sustenta Heckmann (2010: 285-286) a este propósito, a imigração ilegal é um
fenómeno multifacetado, sendo que nem toda a imigração ilegal é completamente
indocumentada. Porém, enquanto as situações de tentativa de cruzamento de fronteiras
sem qualquer documento são claramente identificadas como ilegais, as mais frequentes
estão relacionadas com a entrada legal com visto turístico para fins de trabalho,
nomeadamente, no mercado de trabalho informal ou clandestino.
O facto de os imigrantes não viajarem legalmente de acordo com as suas
intenções é ainda mais visível quando cruzamos a situação legal à entrada com as razões
de vinda (Gráfico 6.1). Para relembrar, só o visto de estada temporária151 (15,1%) e o
visto de residência (11,0%) – para o exercício de atividade profissional, estudo, estágio
profissional, voluntariado ou para efeitos de reagrupamento familiar – são coincidentes
com um projeto de estadia médio ou longo prazo. No entanto, no gráfico seguinte,
podemos verificar que apenas uma minoria dos indivíduos que emigraram para estudar
(37,5%), para se juntar à família (16,2%) – certamente através de um pedido de
reagrupamento familiar – e, ainda, dos que vieram para trabalhar (1,6%) deram entrada
em território nacional com visto de residência [Anexo VI.1.1].

Gráfico 6.1 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou em
território português, por razões de vinda para Portugal
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O visto de estada temporária era, desde 2001, concedido a familiares dos detentores de Autorizações

de Permanência para efeitos de reagrupamento familiar e é, desde 2007, concedido para o exercício de
uma atividade profissional de caráter transitório.
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Um pouco mais utilizado é o visto de estada temporária, coincidente com uma
intenção de média estadia, requerido por imigrantes com diferentes propósitos em
relação à vida em Portugal, mas sobretudo mais evidente entre aqueles que afirmam ter
vindo especializar-se, cumprir um estágio ou uma missão.
«Assim, tive que pegar todos os documentos necessários, teve que ter um seguro de saúde que
foi a empresa que contratou que me forneceu, senão eu não poderia vir ou teria que fazer um
particular… Que mais? Teve um atestado de saúde que teve que ser feito num hospital público
no Brasil, não podia ser não privado, tinha que ser órgão público, municipal, para ser se tinha
alguma doença, se tinha sida, essas coisas… Que mais? Fora a papelada, por exemplo, de
residência, a declaração de oferta de emprego, etc.» (Entrevista n.º 9: Homem, 30 anos, entrou
com visto de estada temporária)

Porém, o que mais ressalta dos dados é que, de facto, entrar em território
nacional com documentação válida apenas fins turísticos não só é a decisão maioritária
entre os imigrantes, como é coincidente com projetos de vida de médio e longo prazo,
isto é, com projetos que têm que ver com a procura de trabalho e melhores condições de
vida, com a intenção de se juntar à família, realizar um estágio, uma especialização ou
missão e, ainda, para estudar. O mesmo acontece entre aqueles que afirmam ter entrado
em Portugal sem qualquer documento legal e que combinam também com situações de
projetos de médio e longo prazo.
«Entrei como turista, mas vim para ficar. Então, assim que cheguei comecei a procurar
emprego, essas coisas todas e tratar do aspeto legal, ou seja, para não ficar ilegal… (…) Por
conta do casamento com um espanhol não tive grandes problemas, eventualmente um pouco
moroso, do meu ponto de vista, completamente desnecessário, porque eu tinha filhos com vinte e
tal anos, quer dizer andaram a fazer pesquisas se eu tinha casado por encomenda (risos).»
(Entrevista n.º 6: Homem, 55 anos)
«Vim com o visto de três meses porque na altura nós até precisávamos mostrar o contrato de
trabalho para conseguir o tal visto de residência. (…) Só depois é que eu consegui, então, o
visto de residência, ainda com nacionalidade brasileira, e só depois de sair essa nova legislação
é que eu pedi a dupla nacionalidade. (…) Nunca vim com a intenção de voltar para trás, foi uma
decisão tomada de voltar para cá e ficar aqui.» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)

Sem dúvida, verifica-se entre os imigrantes desta pesquisa uma utilização quase
perversa das regularizações extraordinárias e de todas as alíneas excecionais previstas
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na lei. Não se trata de o imigrante ser mal-intencionado, mas da utilização viciosa de
uma lei porque esta não vai ao encontro da realidade, nomeadamente, do mercado de
trabalho que, por ser largamente informal e precário, atrai trabalhadores estrangeiros a
aventurarem-se sem quaisquer certezas. Situação que, como aconteceu a alguns dos
nossos imigrantes entrevistados, frequentemente conduz à ilegalidade, no sentido da
ausência de qualquer tipo de autorização legal para permanecer no país.
«Quando eu saí do salão, como tinha muitos brasileiros irregular, devem ter denunciado e eles
foram lá duas vezes, mas eu consegui escapulir. E eu falei “não vou arriscar mais, vou sair
porque não… (…) Estava apreensiva, qualquer pessoa que entrava com pasta, qualquer coisa,
dava um jeito. Já tinha combinado, “se perceber que alguém fizer alguma pergunta...” Da
segunda vez saí correndo mesmo do meio do shopping, nesse dia foi quase.» (Entrevista n.º 4:
Mulher, 32 anos)
«É assim, eu fiquei aqui ilegal, fiquei. Fiquei ilegal entre aspas, mas estava a fazer descontos,
estava a fazer tudo certinho. (…) depois eu fui a um advogado, pus um advogado para puder
pegar a residência, só que no advogado que eu estava só queria dinheiro, não resolveu nada.
(…). E eu fui ao SEF, tratei disso numa semana enquanto o advogado ficou para aí quase seis
meses. E pronto, foi isso. Depois peguei…daí para frente, tive tudo certo.» (Entrevista n.º 5:
Homem, 31 anos)

Em relação à caraterização sociodemográfica (Tabela 6.2), no tempo de partida
da sociedade de origem, são de destacar algumas tendências interessantes152.
Nomeadamente, são os homens quem mais corporizam as situações de entrada em
território nacional sem qualquer tipo de autorização, uma situação que corresponde a
uma condição de maior incerteza e risco e que, por outro lado, é coincidente com o facto
de, como vimos atrás, serem também os homens os que mais migram sozinhos e em
razão de procura de trabalho e melhores condições de vida.
Em segundo lugar, sublinha-se o facto de ser entre os jovens e os adultos até aos
39 anos de idade que mais se acentua o recurso à entrada para fins turísticos em relação
a outras modalidades mais estáveis e, por outro lado, ser também entre estes que se
encontram todos os indivíduos que arriscam viajar sem qualquer visto. Já os sujeitos
que têm 40 ou mais anos arriscam menos, tendo viajado sobretudo com visto de
residência, estada temporária ou “outra situação”, esta última que diz respeito às

152

Devido à peculiaridade da questão, optou-se por deixar as não-respostas como válidas, embora, como

se verifica, estas sejam residuais.
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situações de aquisição de dupla nacionalidade no Brasil através de ascendentes
portugueses.

Tabela 6.2 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou em
território português, por género, idade, nível de escolaridade e classe social no
Brasil

Género

Situação legal de entrada

Feminino

Masculino

Idade de emigração

Até 18 anos

19-29 anos

30-39 anos

40-49 anos

Escolaridade

50 e + anos

Ensino
fundamental
Ensino
médio
Ensino
superior

Classe social

Burguesia
Pequena
Burguesia
Operariado

N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha
N
%
Linha

Fins
turísticos
52

Total

12

10

3

4

NS/
NR
1

63,4%

14,6%

12,2%

3,7%

4,9%

1,2%

100,0%

37

10

6

10

1

64

57,8%

15,6%

9,4%

15,6%

1,6%

100,0%

9

3

3

3

20

45,0%

15,0%

15,0%

15,0%

2
10,0
%

45

15

8

5

2

75

60,0%

20,0%

10,7%

6,7%

2,7%

100,0%

30

2

1

5

38

78,9%

5,3%

2,6%

13,2%

100,0%

3

2

2

33,3%

22,2%

22,2%

VET

VR

Ilegal

Outra

2
22,2
%

82

100,0%

9
100,0%

1

2

3

33,3%

66,7%

100,0%

20

3

2

5

2

32

62,5%

9,4%

6,3%

15,6%

6,3%

100,0%

40

7

5

7

1

60

66,7%

11,7%

8,3%

11,7%

1,7%

100,0%

29

12

9

1

3

54

53,7%

22,2%

16,7%

1,9%

5,6%

100,0%

17

6

3

2

28

60,7%

21,4%

10,7%

7,1%

100,0%

57

16

12

8

4

2

99

57,6%

16,2%

12,1%

8,1%

4,0%

2,0%

100,0%

10

3

13

76,9%

23,1%

100,0%
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Terceiro, se ao nível das entradas para fins turísticos o capital escolar parece não
provocar uma grande destrinça entre os imigrantes, sendo usado sempre pela maioria
dos inquiridos em qualquer nível de escolaridade, já no que diz respeito às situações de
maior estabilidade de emigração, o recurso ao visto de estada temporária e de residência
é mais acentuado entre os que tinham frequência ou possuíam o ensino superior,
enquanto o recurso a redes de emigração indocumentadas é sobretudo utilizado pelos
menos escolarizados.
Por último, no que respeita à pertença classista, embora seja também evidente o
uso preferencial da entrada para fins turísticos por qualquer classe social e em todas se
verifiquem registos de entradas sem qualquer autorização legal, vale a pena acrescentar
que no Operariado nenhum imigrante protagonizou uma emigração estável. Por outro
lado, na Pequena burguesia é a PBE quem mais contribui para o peso das situações de
indocumentadas, enquanto na PBIC e na PBTEI é mais acentuado o uso dos vistos de
residência e estada temporária [Anexo VI.1.2], reforçando mais uma vez a ideia de que
o processo migratório não é indiferente aos recursos que uns e outros são capazes de
mobilizar também na sociedade de origem. Ou seja, podemos concluir que, apesar das
grandes tendências que caraterizam a forma como este fluxo de imigração se processa
do ponto de vista legal, existem caraterísticas dos próprios sujeitos que influenciam esse
processo. Por outras palavras, embora o recurso à isenção de visto para fins turísticos
seja transversal aos indivíduos, há uns que arriscam mais do que outros.

6.2. Trajetórias e estatutos legais: do assentamento à permanência
Vejamos, agora, como evolui a situação legal destes imigrantes no tempo
(Tabela 6.3). Em primeira instância é de ressalvar, logicamente, o desaparecimento das
situações de posse de isenção de visto, condição que os excluiria do conceito de
imigrante. Em segundo lugar, o facto de cerca de noventa porcento destes imigrantes
viver atualmente em condição regular perante a lei.

190

Tabela 6.3 – Situação legal atual, segundo a situação legal à entrada
Situação legal atual
VET
Situação legal à entrada
N
Fins turísticos
%
N
VET
%
N
VR
%
N
Ilegal
%
N
Outra situação
%
N
NS/NR
%
N
Total
%

TR

6
4,1%
3
2,1%

58
39,7%
12
8,2%
14
9,6%
11
7,5%

(Dupla)
Aguarda
nacionalida Ilegal Outra
AR
de
7
9
4
2
4,8%
6,2% 2,7% 1,4%
2
1
1
1,4%
,7%
,7%
1
1
,7%
,7%
2
1,4%
4
2,7%

9

1
,7%
96

9

17

5

3

6,2%

65,8%

6,2%

11,6%

3,4%

2,1%

NS/
NR

Total
3
89
2,1% 61,0%
3
22
2,1% 15,1%
16
11,0%
13
8,9%
4
2,7%
1
2
,7% 1,4%
7
146
100,0
4,8%
%

Em situação regular incluem-se, então, os detentores de um título de
residência153 (TR), ou em processo para a obtenção de autorização de residência (AR),
os que detêm visto de estada temporária154 (VET) e os que possuem dupla
nacionalidade. Neste último caso com maior estabilidade e “segurança” do que nos
restantes.
«E eu já sou português também (risos). (…) É uma segurança, porque uma pessoa quer pensar:
“Será que eu vou ficar no trabalho?”. E se eu sair do trabalho, tenho que renovar o meu visto,
tenho que ter um “x” de dinheiro a descontar para autorizar a residência, essa burocracia…e a

153

A lei de estrangeiros distingue entre Visto e Autorização de residência, sendo que o primeiro se

destina a permitir ao seu titular a entrada em território português a fim de solicitar autorização de
residência. Numa imprecisão concetual, o inquérito foi administrado apenas com a opção “visto de
residência” em vez de “visto/autorização de residência”. Como os dois estão totalmente relacionados e o
primeiro é só admitido por um período de quatro meses, prorrogável até noventa dias, e a esmagadora
maioria dos inquiridos que respondeu esta opção se encontra em Portugal há mais de um ano (93,7%),
parece-nos válido utilizar o termo “título de residência” para incluir ambas as situações, isto é, para os
detentores de visto ou autorização de residência.
154

Neste caso, porém, notamos uma incongruência que se deve ou a um erro de preenchimento ou a uma

estada descontínua. Isto é, porque o visto de estada temporária só é concedido no estrangeiro, sem
exceções, só um retorno ao Brasil justificaria esta situação.
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gente fica a pensar muito nisso e então durante um ano, a gente está sempre preocupado se vai,
se vão aceitar renovar o visto ou não, se vou pegar residência ou não e a nacionalidade, para
quem queira, é uma boa opção. É sério, sente-se mais seguro.» (Entrevista n.º 5: Homem, 31
anos, dupla nacionalidade)
«E depois a gente tem residência, mas ainda a semana passada o do meu marido estava vencido
e a gente gasta muito dinheiro… Por outro lado a gente trabalha, não é, e paga tudo normal,
conta em banco, IRS, tudo, tudo certinho e nesse ponto eu acho desvantagem de imigrante, sim.»
(Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos, portadora de visto de residência)

Por outro lado, tal como se fazia prever acima, todas as situações que provinham
da ilegalidade ou da isenção de visto para fins turísticos e que agora possuem visto de
residência ou dupla nacionalidade correspondem a regularizações por via das
excecionalidades previstas na lei. No total são quase 54,8% dos casos, aos quais ainda
podemos somar os que, tendo entrado com visto turístico, aguardam a atribuição de
visto de residência (4,8%).
“E foi, a primeira senhora, essa casa de família que eu fui trabalhar até fazer a minha
legalização, porque eu sou do plano Lula. E foi mesmo na época, foi tudo ali, apareceu tudo,
apareceu emprego, apareceu os papéis, arranjei tudo… (…) Sem ter que ir ao Brasil. Fui só até
ali a Vigo, porque o consulado de vocês era lá, fui até lá” (Mulher, 37 anos, usufruiu do Acordo
Lula)
“A gente só conseguiu quando saiu aquela lei do acordo do Lula, e esse artigo oitenta e oito.
(…) Eu regularizei através dele, porque deu contrato aos dois e regularizei através dele, do
agregado familiar. Ainda demorou, foi dois ou quase três anos.” (Mulher, 32 anos, legalizou-se
através de reagrupamento familiar depois do seu marido ter-se legalizado através do Acordo
Lula)

Do lado oposto, por ausência das condições legais exigidas para a aquisição ou
renovação do visto de residência, detetou-se também quem se encontre ilegal e tenha
assumido essa condição (3,4%). Para além destes, note-se, no entanto, a existência de
4,8% dos inquiridos que não responde a esta questão, respostas que foram assumidas
como valid devido à especificidade do problema. Aliás, esta foi a única questão onde se
previu como resposta a possibilidade de não responder, precisamente porque se
reconhece, mesmo perante a garantia de anonimato e confidencialidade, a possibilidade
da existência de algum medo de responder à questão, sobretudo para os casos em
situação não regularizada.
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«Eu sou uma imigrante irregular, não posso viver neste país, mas também posso ir embora à
hora que eu quiser porque eu não tenho nenhum documento que a polícia de imigração me
passou, não. Estou indo embora por livre e espontânea vontade minha, estou indo embora
voluntariamente. (…) Eu até tenho um cartão do CNAI porque eu fui lá pedir umas informações,
mas nunca me cobraram.» (Mulher, 48 anos, a dias de regressar ao Brasil, permaneceu toda a
sua estadia em Portugal em situação irregular)

Mas se, para alguns, a condição de ilegal tem sido vivida com alguma
naturalidade, como vimos pelo excerto acima, para outros isso nem sempre acontece.
Em situações mais extremas, quando apanhados pelo SEF, os imigrantes são convidados
ao abandono voluntário do país e, em última circunstância, poderão ser deportados. O
excerto que se segue é o relato de um entrevistado que demonstra como pode ser difícil
a vida de um imigrante indocumentado. Apanhado numa operação STOP, onde o
identificaram como ilegal, foi reencaminhado para o SEF e presente a tribunal. Todavia,
por ter sido considerado que reunia as condições necessárias para permanecer no país, o
juiz mandou anular o processo de deportação, embora o SEF o tenha notificado a
abandonar voluntariamente o país. Essa posição contraditória fê-lo pedir reapreciação e
adiamento do prazo voluntário de abandono, que lhe foi negado. Decisão da qual
recorreu, pelo que, novamente, foi notificado a comparecer no SEF, pagar multa e
apresentar novamente toda a sua documentação. Numa dessas visitas, entre recursos que
tinha interposto, foi retido nas instalações do SEF e conduzido até à fronteira. Já no
avião, sem ter sido presente a tribunal, o seu advogado conseguiu um mandado de
libertação imediata. Voltou às instalações do SEF onde, ao final de algumas horas,
acabaram por libertá-lo.
«E como o juiz entendeu que tinha tudo para estar legal, ordenou o arquivamento do processo.
Ou seja, a partir daí no SEF era começar do zero. Foi o que fiz, comecei e não foi aceite. (…)E
foi quando me deram a informação que ia ser conduzido até à fronteira, ou seja, já não era só
uma carta, tinha que ser conduzido até à fronteira. Fiquei detido por quase três dias sem ser
presente a tribunal. Para isso tive que pôr um advogado que foi em tribunal e pediu com
urgência, porque eles iam-me deportar mesmo. Por isso, fui tirado dentro do avião já em última
hora. A sorte foi que o avião atrasou. (…) A partida era às 10:15 da manhã e a notificação que
tinha sido enviada, porque sido enviada uma notificação ao tribunal, dizia que o voo era às
10:15 da manhã, e o tribunal enviou a ordem de soltura, como estava detido, a ordem de soltura
imediata a partir das 10:15, que era quando completava quarenta e oito horas sem ser presente
a tribunal, ou seja, de qualquer maneira, em quaisquer das hipóteses eles teriam que soltar.»
(Entrevista n.º 9: Homem, 30 anos)
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Desde então, faz dois anos que o entrevistado aguarda, mas não tem ainda uma
previsão sobre a resolução definitiva do seu processo. Um relato denso que retrata a
forma como a condição legal dos imigrantes pode ser determinante para um projeto
migratório mal sucedido.
«Está em tribunal. Fez dois anos agora em abril. (…) Enquanto não sair esses julgamentos
também o SEF também não pode fazer nada. (…) Até lá, fico naquela, fico ilegal. (…) E para ser
sincero, se já tivesse saído a legalização, por exemplo, se tivesse sido no início, acho eu que já
teria ido para o Brasil já há mais tempo. E o porquê que não fui ainda?! Porque não queria sair
de Portugal na situação em que me encontro, que eles têm aquele tal sistema que não sei bem
qual o nome, acho que qualquer coisa sistema Schengen, qualquer coisa assim, que por exemplo
quem está nesse sistema normalmente é quem tem carta de expulsão, quem é deportado, quem
recebe a tal carta de cinco anos, que foi o caso que quando ia sendo deportado agora nessa
última vez. Recebe-se uma cartinha de cinco anos proibindo de entrar no território português e
na União Europeia durante cinco anos.» (Entrevista n.º 9: Homem, 30 anos)

Um caso que retrata a condição de alguns, mas que não parece constituir a regra.
Para a maioria dos imigrantes da pesquisa a passagem deu-se para uma condição mais
estável, mas será essa passagem fácil e imediata? Vejamos se um tempo de permanência
mais longo na sociedade de acolhimento habilita efetivamente estes imigrantes à
consolidação de uma situação legal mais estável ou, pelo contrário, se às situações mais
instáveis estão associados casos em que o imigrante se encontra há um curto período de
tempo em território de acolhimento.
Para tal, criou-se então uma variável, a que chamamos tempo de permanência,
cuja definição tem um critério político subjacente155, nomeadamente porque o acesso a
determinadas condições de igualdade em questões de cidadania, como vimos no
capítulo 3, exige um determinado tempo de permanência em território de acolhimento.
Mais, estima-se que o tempo de permanência seja também uma variável importante pelo
efeito em cadeia que gera noutras dimensões. Em particular, estima-se que para além de
atenuar diferenças étnicas e culturais (que analisaremos o capítulo seguinte), uma mais
prolongada estadia potencie o alargamento do capital social dos imigrantes, possibilite o

155

0-1 curta permanência; 2-5 média permanência; 6 e + anos longa permanência. A destrinça entre curta

e média permanência tem por base a validade de 1 ano, prorrogável por igual período, para o titular de
visto de estada temporária. Por sua vez, a definição de longa permanência teve por base a exigência de
seis anos de residência para adquirir a nacionalidade portuguesa – indicador máximo de integração
política numa sociedade.
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investimento em formação, amplifique as oportunidades de emprego e, por conseguinte,
os torne sujeitos de maiores oportunidades e, por isso, mais integrados.

Gráfico 6.2 – Situação legal em que se encontra atualmente o inquirido, por tempo
de permanência
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O gráfico 6.2 revela que, tal como era expectável, ao aumento do tempo de
permanência corresponde um aumento da importância relativa das condições legais
mais estáveis – em especial do título de residência e da aquisição de nacionalidade – e,
pelo contrário, a diminuição daqueles que assumem viver sem qualquer autorização. Por
outro lado, se entre aqueles que permanecem até 1 ano é visível uma forte dispersão
pelas diferentes condições legais, essa prevalência é claramente menos evidente entre os
demais, verificando-se o afunilar das opções [Anexo VI.2].
Fazendo uma análise cruzada com as atuais caraterísticas sociodemográficas dos
imigrantes (Tabela 6.4), embora maioritário em ambos os géneros, continua a notar-se
que entre mulheres é mais evidente uma condição legal mais estável, patente
particularmente no título de residência e na (dupla) nacionalidade. Relativamente à
variável idade, não se verificam diferenças muito significativas entre os diferentes
escalões etários, exceto no facto de entre os inquiridos com mais de 40 anos ser mais
evidente a aquisição de (dupla) nacionalidade e de entre os jovens e adultos até aos 39
anos se concentrar a maioria dos que se encontram em posição ilegal e que, por outro
lado, não aceitam responder à questão, o que indicia o reforço dessa situação.
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Género

Tabela 6.4 – Situação legal atual, por género, idade e nível de escolaridade

Feminino
Masculino

18-29 anos

Idade

30-39 anos
40-49 anos

Escolaridade

50 e +
anos
Ensino
básico/
fundament
al
Ensino
secundário
/ médio
Ensino
superior

Situação legal atual
(Dupla)
Aguarda
nacionalida Ilegal
AR
de
6
11
1
7,3%
13,4%
1,2%
3
6
4
4,7%
9,4%
6,3%

Outra

NS/
NR

Total

1
1,2%
2
3,1%

2
2,4%
5
7,8%

82
100,0%
64
100,0%

1
2,1%
2
3,4%

4
8,3%
1
1,7%
1
3,3%
1
11,1
%

48
100,0%
59
100,0%
30
100,0%
9

VET

TR

N
% Linha
N
% Linha

3
3,7%
6
9,4%

58
70,7%
38
59,4%

N
% Linha
N
% Linha
N
% Linha
N

3
6,3%
4
6,8%
1
3,3%
1

30
62,5%
42
71,2%
20
66,7%
4

4
8,3%
3
5,1%
1
3,3%
1

4
8,3%
5
8,5%
6
20,0%
2

% Linha

11,1%

44,4%

11,1%

22,2%

3

18

2

1

24

12,5%

75,0%

8,3%

4,2%

100,0%

3

43

2

5

4

1

3

61

% Linha

4,9%

70,5%

3,3%

8,2%

6,6%

1,6%

4,9%

100,0%

N
% Linha

3
4,9%

35
57,4%

5
8,2%

11
18,0%

1
1,6%

2
3,3%

4
6,6%

61
100,0%

N
% Linha
N

2
4,2%
2
3,4%
1
3,3%

100,0%

Quanto ao nível de escolaridade, destaca-se essencialmente o facto de ser entre
os que têm frequência ou posse de um nível superior de ensino que mais se concentram
os detentores da (dupla) nacionalidade, o que justifica o peso relativo mais baixo dos
títulos de residência neste nível de ensino. Por outro lado, ao contrário do que seria
expectável, os que têm menos escolaridade concentram-se exclusivamente nas posições
mais estáveis, por oposição aos do ensino secundário/médio, onde a ilegalidade é maior,
mas também por oposição aos do ensino superior, que são quem mais se recusa a
responder.
Posto isto, para uma visão de conjunto e a melhor compreensão da forma como
as variáveis se relacionam na sua complexidade, procedeu-se a uma ACM (Gráfico 6.3).
Em particular, no que diz respeito ao papel da dimensão política no processo de
integração social, interessa perceber sobre a forma como a condição legal dos
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imigrantes e o tempo de permanência na sociedade de acolhimento se relacionam com
outras caraterísticas, nomeadamente, sociodemográficas, participação nos grupos
profissionais e de classe. O objetivo, mais uma vez, é dar conta de como os indivíduos
se posicionam no espaço social, nas suas oposições e proximidades, introduzindo agora
as variáveis relativas à condição legal.

Gráfico 6.3 – Configuração topológica da dimensão política

Legenda:
Situação legal à entrada: Fins turísticos (FT); Visto de estada temporária (VET); Visto de residência (VR); Ilegal;
Outra. Situação legal atual: Visto de estada temporária (VET), Título de residência (TR); Aguarda autorização de
residência (Aguarda AR); (Dupla) nacionalidade (D)N); Ilegal; Outra. Tempo de permanência: curta permanência
(curta); média permanência (média); longa permanência (longa). Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou
fundamental (Básic/Fund); Ensino secundário ou médio (Sec/Médio); Ensino superior (Sup).
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Como o gráfico representa e as tabelas em anexo ajudam a fundamentar
[Anexo VI.3], as variáveis género e idade permanecem como não discriminantes mesmo
quando introduzimos as variáveis relativas à dimensão política da integração. Ou seja,
independentemente da validade das tendências que verificámos acima acerca das
variáveis género e idade (Tabela 6.4), na complexidade da análise multidimensional
essas relações perdem poder descritivo sobre a realidade. Por essa razão, ser homem ou
mulher em qualquer idade, no que se refere à identificação dos lugares ocupados no
espaço legal da condição de imigrante, parece ser relativamente indiferente.
No que diz respeito às variáveis retidas pela análise, a dimensão 1 distingue-se
pela variável escolaridade156, enquanto a dimensão 2 é marcada pela associação das
variáveis relacionadas com a condição legal atual e tempo de permanência157. Com uma
relevância menor nesta última do que na dimensão 1, as variáveis lugar de classe,
grupos profissionais e situação legal à entrada protagonizam aquilo que se chama de
dupla pertença, ou seja, apresentam uma função discriminante em ambas as dimensões e
vão descrever ambos os espaços. Vejamos, de seguida, como ocorrem estas associações.
Privilegiando as categorias que mais discriminam na dimensão 1 (critério
quantitativo)158, no lado esquerdo do plano posicionam-se em associação os indivíduos
com frequência ou posse de um nível superior de ensino, aqueles que trabalham nas
profissões intelectuais e científicas (grupo 2), os que pertencem à BP e PBIC e que
viajaram numa condição legal mais estável, nomeadamente, com Visto de estada
temporária (VET) ou mesmo Visto de residência (VR). Em oposição a estes, no lado
direito do quadrante, associam-se os indivíduos com um nível de formação inferior
(ensino básico/fundamental e ensino secundário/médio), os trabalhadores dos serviços
pessoais, de proteção e segurança e vendedores (grupo 5), maioritariamente
pertencentes à PBE e que arriscaram mais quando decidiram migrar, nomeadamente, ao
abrigo da isenção de visto para fins turísticos.
Relativamente à dimensão 2, no quadrante inferior, associam-se os dirigentes,
diretores e gestores executivos (grupo 1), que pertencem à BEP e que do ponto de vista
legal possuem (dupla) nacionalidade e se encontram há 6 ou mais anos em Portugal. Por
oposição, no quadrante superior, estão os profissionais das profissões intelectuais e
156

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=8,45%% (Alpha de Cronbach =0,731).

157

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=6,53% (Alpha de Cronbach =0,609).

158

Lembramos que o valor médio de referência para considerar ou não relevantes as contribuições das

categorias nas dimensões em análise = 1/nº de categorias. No caso 1/36 = 0,027
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científicas (grupo 2), que pertencem à PBIC e que são imigrantes em Portugal entre 2 a
5 anos (média permanência), com posse de VET à entrada e atualmente.
Dados que nos permitem concluir que a dimensão política não é indiferente à
posição atual que o indivíduo ocupa na hierarquia de classes nem, intimamente
relacionado com este, à participação em grupos profissionais e aos recursos escolares
que o imigrante possui. Assim, para além da relação que verificámos existir entre os
recursos que o indivíduo foi capaz de mobilizar na sociedade de origem e o seu
processo de entrada em Portugal, verificámos que os atuais recursos escolares,
profissionais e de classe têm também uma relação com a situação legal à entrada em
Portugal. Como que em bola de neve, os que atualmente são menos capitalizados do
ponto de vista escolar e socioprofissional são os que entraram em Portugal em situação
mais frágil, nomeadamente, apenas habilitados a visitar turisticamente o país. Pelo
contrário, os que atualmente possuem elevado capital escolar, os que trabalham em
áreas altamente qualificadas ou pertencem às classes sociais mais intelectualizadas,
foram os que entraram em Portugal com vistos correspondentes à intenção de
permanecer no país para outros fins, nomeadamente, profissionais. Há, por isso, uma
certa linha de continuidade nos percursos migrantes que liga as caraterísticas dos
indivíduos na sociedade de origem, os meios legais que estes mobilizaram para migrar e
as suas caraterísticas atuais.
Por fim, a dimensão 2 divide os possuidores de capital escolar (PBIC) dos
possuidores de capital económico (BEP) e permite-nos acrescentar que estes últimos são
os que se encontram há mais tempo em Portugal e, do ponto de vista legal, são os que
mais se associam às situações de aquisição de (dupla) nacionalidade. Ou seja, acrescenta
à informação anterior que um tempo de permanência mais longo não é indiferente em
relação à posição legal e de classe que estes imigrantes atingiram. No caso da PBIC, o
facto desta se associar a um tempo de permanência médio tem sobretudo que ver com o
facto de, a partir de 2006, se ter verificado um enorme aumento dos casos que vieram
para Portugal para estudar, largamente associado à uniformização do sistema de ensino
superior promovido pelo Processo de Bolonha.
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Capítulo 7. Sobre a etnicização das redes e os processos de aculturação

Para além das caraterísticas da população imigrada, das trajetórias de classe, da
participação nos grupos profissionais, do acesso a níveis de formação e dos aspetos
políticos dos estatutos legais, há outras dimensões que funcionam na relação direta da
integração. Por um lado, os processos de integração podem estar igualmente
relacionados com o nível de contrastes e continuidades culturais e institucionais. Por
outro, dependem ainda dos processos de integração social dos imigrantes, relacionados
com a maior etnicização ou assimilação (Pires, 2003a e 2003b) das redes de
sociabilidade primárias e secundárias. Sendo que, a etnicidade das relações sociais, a
pertença a grupos associativos e religiosos fazem parte de todo um conjunto de
variáveis que se podem distinguir, mas que têm boas hipóteses de manter relações entre
elas (Merllié e Prévot, 1997: 20). Trata-se de estudar o processo de integração no seu
todo, isto é, de complementar a análise da sua dimensão estrutural (social e política),
com a dimensão cultural, das relações e pertenças sociais, mas também dos processos de
aculturação.
No entanto, como já se fez referência, a integração não é um conceito fechado, é
um processo de contrastes e continuidades, onde o essencial não é a homogeneização,
mas o aprofundamento e expressão das capacidades de escolha. Por esta razão se
reforçou que os contrastes culturais não significam necessariamente ausência de
integração, na medida em que a diversidade cultural e das relações sociais é compatível
com os processos de integração. O que não invalida, no entanto, que a análise da
dimensão cultural – entendida em relação com as demais dimensões – possa funcionar
como um mecanismo de reforço ou contraditório das dinâmicas anteriores. É sobre estas
questões que nos debruçaremos agora.

7.1. Contrastes e continuidades culturais
A propósito dos resultados de um estudo do European Social Survey (ESS), no
âmbito das Atitudes Sociais dos Portugueses, Vala, Pereira e Ramos (2007) deduziam
que, relativamente ao sentimento de oposição à imigração, embora as ameaças mais
sentidas pelas pessoas se situem no plano económico e de segurança, é a ameaça
cultural que, na perspetiva dos autores, mais estrutura esse sentimento. Assim, pese
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embora o facto de a ameaça cultural apresentar os valores mais baixos, quando
procedem a testes estatísticos nos quais acrescentam a dimensão da ameaça cultural, as
percentagens de oposição à imigração sobem em todos os países da UE. Embora o
domínio da cultura seja entendido como um conjunto de valores, práticas e conceitos
socialmente construídos e reproduzidos (António, 2011: 50), a verdade é que facilmente
os sujeitos de uma determinada sociedade identificam um conjunto de caraterísticas que
designam a sua cultura e que estruturam a sua consciência coletiva e a identidade
nacional.
Por essa razão interessou-nos analisar, do ponto de vista dos imigrantes, que
contrastes e continuidades culturais identificam em relação à sociedade de acolhimento
e em que medida esses têm efeitos diretos nas suas vidas (Tabela 7.1). Uma questão que
obedece a uma escala construída por nós sobre o nível de afetação que o sujeito revela
em relação a quatro domínios: linguístico, costumes e estilos de vida, valores e crenças.
De forma geral podemos tirar duas conclusões: a primeira é que, qualquer que seja o
domínio, a esmagadora maioria dos imigrantes considera existir diferenças entre a
sociedade brasileira e a portuguesa. Um problema que Padilla relaciona com o facto de
a maioria destes imigrantes ter optado por Portugal devido à perceção da existência de
semelhanças culturais e linguísticas, pelo que, quando as diferenças são sentidas, os
imigrantes sentem-se desapontados. Muito diferentemente dos imigrantes brasileiros
que vão, por exemplo, para os Estados Unidos, onde esperam encontrar diferenças
culturais e de idioma (Padilla, 2005a: 10-11). A segunda conclusão é que são as
diferenças nos costumes e estilos de vida e nos valores que mais afetam positiva ou
negativamente a vida destes imigrantes.

Tabela 7.1 – Afetação relativamente às diferenças culturais entre a sociedade de
origem e acolhimento

Linguísticas

Costumes e
estilos de
vida

Não considero que existam diferenças

25,9

6,9

15,3

17,1

Existem diferenças, mas são-me indiferentes
Existem diferenças que afetam a minha vida
positivamente
Existem diferenças que afetam a minha vida
negativamente
Total

62,9

63,9

55,6

64,3

3,5

13,9

12,5

7,1

7,7

15,9

16,7

11,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Valores

Crenças
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Por seu lado, as questões linguísticas – frequentemente esquecidas como um
problema e pensadas como um fator exclusivamente positivo de integração –, são
efetivamente as que menos consequências (positivas ou negativas) aportam na vida dos
sujeitos. No entanto, isso deve-se ao facto de serem um obstáculo geralmente sentido ao
nível dos ritmos e das dicções e que, por isso, é mais facilmente ultrapassável, o que é
diferente de o ignorarmos enquanto problema. Vejamos algumas passagens dos nossos
entrevistados, com relatos diferentes sobre o tema.

«Nunca dei seguimento mesmo porque depois eu pensei “uma brasileira vem para aqui para
estudar Letras, quem é que vai-me dar emprego?”. (…) Como não havia dupla nacionalidade,
eu não podia-me candidatar à função pública, a um cargo como professora, só podia entrar
para uma escola particular, se é que alguém ia-me dar emprego por ser brasileira. Se calhar
não vale a pena. Se tivesse outro curso, se calhar, até teria seguido, o que é no Português…»
(Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
«É assim, dificuldade tive para tirar os documentos. Essa foi a pior. Porque dei-me…desde aí
não tive dificuldade nenhuma. Em termo de língua, de convivência com as pessoas, aqui não.»
(Entrevista n.º 5: Homem, 31 anos)
«Algumas pronúncias, só. Mas nada que afete. Eu para não estranhar tanto, cheguei aqui e dei
uma olhada num dicionário [risos]. Eu não vou passar vergonha, quando chegar lá, deixa eu
dar uma olhada primeiro porque ainda faço alguma asneira [risos]. Mas é o pessoal mais do
Norte, da Bahia, do Recife, Pernambuco, para lá aquele povo fala mais arrastado. Agora para
nós que estamos mais aqui em baixo, já para o sul, já puxa mais. Não, não tive grande
dificuldade aqui, nenhuma.» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)

Por último, o domínio das crenças é o que mais suscita indiferença entre os
inquiridos, um resultado que não é alheio ao facto da esmagadora maioria destes
imigrantes (83%) afirmar não pertencer a algum grupo religioso em Portugal
(aprofundaremos esta questão mais à frente), mas também à própria privatização da
esfera religiosa na vida dos sujeitos. O que não invalida que a maioria reconheça que
existem diferenças entre as duas sociedades, algumas das quais com consequências
positivas, mas sobretudo negativas nas suas vidas.
«Sim e gosto também, não tenho muita, entre aspas, aquela enrolação. Acho que são mais
diretos e não têm aquela…não são muito falativos, aquela coisa…» (Entrevista n.º 4: Mulher, 32
anos, frequenta a Igreja Batista Renovada)
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«Na escola da minha filha o professor perguntou quem acreditava em Deus e a minha filha foi a
única que levantou a mão. E eu no trabalho também vejo isso, o pessoal, tudo. Se ofende, não
faz isso, e sempre estão com o nome de Deus na boca, não têm a fé, não acreditam, porque eu já
perguntei muitas vezes e não acreditam. Então, eu acho que aqui é um povo descrente, é um
povo descrente.» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos, frequenta Igreja Adventista do Sétimo Dia)

Vejamos se o tempo de permanência diminui o impacto das diferenças culturais
(Gráfico 7.1). Ainda recentemente, um estudo sobre as atitudes dos portugueses face à
imigração continuava a sustentar a hipótese de que as pessoas com menos contato com
os imigrantes tendem a demonstrar maior oposição à imigração do que as pessoas com
maior contato (António, 2011: 46). Por essa razão, a nossa hipótese inicial é de que um
tempo de permanência mais longo, ao aumentar as oportunidades de encontro dos
imigrantes com a sociedade autóctone, gera adaptação e, por conseguinte, diminui a
perceção das diferenças ou, pelo menos, o seu impacto negativo. Uma das nossas
entrevistas refere isso mesmo:
« (…) mas sinto-me bem mais integrada agora porque já consigo compreender tudo o que me
aconteceu e, pronto, a cultura. Consigo compreender… E porque é que as pessoas pensam
assim. Porque agora tenho mais amizades e leio mais sobre isso, converso mais. Quer dizer,
houve todo um processo.» (Entrevista n.º 2: Mulher, 27 anos)

No entanto, no cômputo geral dos respondentes, aquilo que se verifica não é tão
linear. Se é evidente que, em termos linguísticos, o aumento do tempo de permanência
diminui a perceção das diferenças e o seu impacto negativo, o mesmo não acontece nos
outros domínios [Anexo VII.1]. Relativamente aos costumes, estilos de vida e crenças, a
perceção das diferenças é maior entre os imigrantes que permanecem em Portugal entre
2-5 anos, sendo os efeitos negativos dessas diferenças mais sentidos também entre estes.
O que, do nosso ponto de vista, poderá ter que ver com uma fase de transição e de
afirmação identitária, em que o imigrante deixa de se sentir um “estranho” porque vai
assumindo progressivamente uma posição mais consolidada do ponto de vista da sua
cidadania e, por conseguinte, passa a assumir um papel mais ativo e reivindicativo
enquanto sujeito social.
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Gráfico 7.1 – Afetação relativamente às diferenças culturais entre a sociedade de
origem e acolhimento, por tempo de permanência do inquirido
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O inverso acontece em relação aos valores, onde os impactos negativos são
menos sentidos entre os imigrantes com um tempo médio de permanência, mas onde
também é mais sentida a diminuição dos impactos positivos no longo prazo,
possivelmente pela consciencialização sobre questões inicialmente não visíveis. A este
propósito vale a pena ver como uma das nossas entrevistadas se revolta com a forma
como na sociedade portuguesa as pessoas se tratam umas às outras e, em especial, como
tratam as crianças e mulheres.
«É mais frio, nós somos mais família, nós somos. Também tem essa diferença. Eu vejo… não é
tanto a família... Eu não consigo ver o jeito como eles falam com o marido, com a mulher, como
uma mãe trata um filho. Eu com a Beatriz, se eu alterar a voz com a minha Bia, ela já começa a
chorar, porque a gente não tem isso. É a única filha… Mas não, é o nosso jeito, sabe até o meu
pai, a minha mãe, a minha família toda. Já vem do meu avô. “Bruto, estúpido”, eu não consigo,
não dá. (…). Eu fico indignada quando vejo uma mãe bater numa criança, dar um tapa na cara.
Isso não se faz, isso é humilhante. Nem nós mulheres podemos ser ofendidas. Nem um homem,
nenhum ser humano. Principalmente na cara, isso é humilhante. Um pai, uma mãe, fazer isso
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com um filho, pronto, ele perde o respeito, completamente. Eu fico revoltada, indignada, não
consigo.» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)

Sublinhando que estamos a trabalhar a perceção dos imigrantes sobre as
diferenças culturais e os seus impactos e, portanto, não as diferenças em si mesmas, vale
ainda a pena questionar sobre se essa perceção varia de acordo com o capital escolar dos
sujeitos. Nomeadamente, porque é expectável que o aumento do nível de escolaridade
amplie a margem de análise crítica dos próprios sujeitos sobre essas diferenças, mas, ao
mesmo tempo, os torne sujeitos mais capazes de ultrapassar os seus impactos mais
negativos [Anexo VII.1.2].

Gráfico 7.2 – Afetação relativamente às diferenças culturais entre a sociedade de
origem e acolhimento, por nível de escolaridade do inquirido
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Relativamente ao domínio linguístico não há dúvidas, o contato com um nível
académico mais exigente do ponto de vista do uso da linguagem aumenta a perceção
sobre a existência de diferenças e os seus impactos, sobretudo negativos. Num trabalho
anterior (Oliveira, 2009) uma imigrante brasileira relatou-nos a sua experiência sobre
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este aspeto e a forma como essa diferença linguística foi até vivenciada como
discriminação. Retomamos aqui uma parte desse relato para exemplificar159.
«Eu aprendi muito aqui porque eu vim acabar o curso aqui. Por mais que tenha sofrido, por
exemplo, eu tive que traduzir todos os meus trabalhos, tive que pagar por alguns. Por exemplo,
os professores de contemporânea não, eles só olhavam se tinha erro, não tinha erro para eles
tudo bem, pode usar o português de lá, a construção de frase. Mas tive professores que “você
escreve como uma preta” na faculdade de Letras! Me humilharam… E porquê? Porque logo no
primeiro ano eu tinha a norma brasileira, fazia os trabalhos pela norma brasileira. Inclusive
cheguei a mandar para um professor do Brasil e o professor “não, o português está bom, mas
não aceitam aí?”/ “não professor, tenho que traduzir”. Ai foi quando eu conheci o Luís e a
Teresa e a Teresa é que fazia para mim as traduções. “Olha, vê o que é que pode melhorar aí
para ficar mais português.” Mas tira a sua identidade, eu acho.»

Com uma diferença menos acentuada, mas ainda assim interessante, nos
restantes domínios a perceção das diferenças também é maior entre os que possuem ou
frequentam o nível superior de ensino, sobretudo com impactos negativos, mas também
positivos nos costumes, estilos de vida e valores. Acima de tudo, pode concluir-se que
os posicionamentos não são indiferentes às caraterísticas da própria população imigrada
e aos recursos que são capazes de mobilizar. Nesse sentido, parece-nos profícuo
observar como se refletem no espaço social estas e outras caraterísticas. Mais uma vez,
uma análise que invoca uma perspetiva multidimensional para uma compreensão mais
completa do espaço das relações sociais e que, por isso, justifica a realização de uma
ACM (Gráfico 7.3). Assim, juntamente com os indicadores relativos à perceção e
afetação das diferenças culturais, colocaram-se em observação variáveis de
caraterização sociodemográfica, de participação nos grupos profissionais, de localização
de classe e de estatuto legal e tempo de permanência [Anexo VII.2].
A análise suscitou duas constatações, a primeira é que existe efetivamente uma
associação entre o capital escolar, a pertença a determinados grupos profissionais e
frações de classe e o reconhecimento e o nível de afetação relativamente aos diferentes
domínios de cultura, embora menos evidente nos costumes e estilos de vida e crenças
(dimensão 1)160. A segunda constatação é que os diferentes domínios de cultura estão
relacionados entre eles ao nível do reconhecimento da sua existência e da afetação das
159

Este extrato não consta no corpo de texto do referido trabalho, mas é possível de ser encontrado na

transcrição integral da entrevista que consta no anexo II do referido trabalho.
160

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=7,39% (Alpha de Cronbach=0,739).
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suas consequências (dimensão 2)161. As variáveis demográficas género e idade, mais
uma vez, não se revelaram discriminantes e, ao contrário do que seria expectável,
também o tempo de permanência e o estatuto legal se revelaram indiferentes na
discriminação deste espaço.

Gráfico 7.3 – Configuração estrutural do espaço dos contrastes e continuidades
culturais

Legenda:
Diferenças culturais: Não considero que existam diferenças (NED); Existem diferenças, mas são-me
indiferentes (Indf.); Existem diferenças que afetam a minha vida positivamente (Dif+); Existem diferenças que
afetam a minha vida negativamente (Dif-). Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou fundamental
(Básic/Fund); Ensino secundário ou médio (Sec/Médio); Ensino superior (Sup).

Mas nem todas as categorias das variáveis são necessariamente discriminantes.
Assim, na dimensão 1, no lado positivo do plano encontram-se relacionados os sujeitos
com frequência ou posse do nível secundário/médio de escolaridade, os trabalhadores
161

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=6,03% (Alpha de Cronbach=0,658).
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dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (grupo 5), que pertencem à
PBE e OI e que não reconhecem a existência de diferenças ao nível da língua e dos
valores, mas também (embora menos discriminante) ao nível das crenças entre a
sociedade brasileira e a portuguesa. Por oposição, no lado negativo do plano, associamse os que possuem ou frequentam o ensino superior, os especialistas das atividades
intelectuais e científicas (grupo 2), os que pertencem à PBIC ou BP e que não só
consideram existir diferenças ao nível dos valores, costumes e estilos de vida, como
referem que as mesmas têm impacto negativo nas suas vidas.
Verifica-se, assim, que os recursos escolares, as pertenças profissionais e a
posição de classe (altamente relacionados entre si) têm também uma relação estreita
com o espaço das perceções e dos impactos dessas perceções nas suas vidas. Estes
recursos que, por um lado, funcionam como instrumentos que podem ser utilizados de
forma positiva para a integração, na medida em que capacitam os seus portadores,
podem, por outro lado, também, funcionar como entraves a esse mesmo processo.
Associado a um conhecimento crítico mais desperto, a integração destes imigrantes
pode assim tornar-se mais difícil por se formar uma certa resistência à aculturação.
Na segunda dimensão, as variáveis relativas aos diferentes domínios culturais
encontram-se em relação entre si, mas, em especial, o que a análise das categorias nos
diz é que os indivíduos que consideram existir diferenças entre Portugal e o Brasil em
qualquer um dos domínios culturais, mas cujo efeito lhes é indiferentes (plano inferior),
se opõem aos sujeitos que nesses mesmos domínios referem sentir-se positiva ou
negativamente afetados por essas diferenças (plano superior). Ou seja, há um efeito bola
de neve que faz com que, por exemplo, os indivíduos que num determinado domínio
cultural tenham uma perceção positiva das diferenças, mas indiferenciada dos seus
impactos, revelem em outros domínios a mesma perceção e afetação.

7.2. Contrastes e continuidades institucionais
Com base no pressuposto que a análise da confiança e satisfação política permite
avaliar as condições em que os imigrantes estão ligados às instituições, questão que é
um elemento central dos debates contemporâneos sobre integração dos migrantes
(Maxwell, 2010), com base nos indicadores propostos por Vilaça (2008: 72), propomonos agora analisar as suas atitudes em relação às principais instituições da sociedade de
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acolhimento, bem como as que, de forma mais ou menos direta, trabalham na área das
migrações. Por outro lado, propomos-mos fazer este exercício de forma comparativa,
isto é, com recurso à escala de Likert, procuramos dar conta também das atitudes em
relação às mesmas instituições na sociedade de origem, por forma a melhor podermos
compreender os reais contrastes e continuidades institucionais.

Tabela 7.2 – Nível de confiança nas instituições brasileiras e portuguesas
1
(Não
confio
nada)
%
Governo e
administração
pública

2

3

4

5
(Confio
muito)

Não
conhece

%

%

%

%

%

Brasil

14,4

14,4

30,1

23,3

12,3

5,5

Portugal

19,9

28,1

30,1

8,9

2,1

11,0

Tribunais

Brasil
Portugal

12,3
8,3

15,1
15,9

38,4
33,1

11,0
7,6

2,7
2,1

20,5
33,1

Associações de
imigrantes

Brasil
Portugal

5,6
9,7

2,8
6,9

13,3
23,6

8,4
9,7

4,9
8,3

65,0
41,7

Igreja Católica ou
outros grupos
religiosos

Brasil

9,7

4,8

20,7

22,1

25,5

17,2

Portugal

11,0

5,5

22,1

17,2

21,4

22,8

Serviço de
estrangeiros

Brasil
Portugal

4,1
14,7

2,8
11,2

14,5
30,8

6,9
18,9

7,6
18,2

64,1
6,3

No geral (Tabela 7.2), é visível que a posição indiferente (de nível 3) é
maioritária, mas há quem revele uma postura mais crítica, sobretudo em relação às
instituições portuguesas. Em Portugal, os imigrantes desconfiam mais (nível 1 e 2) do
que confiam (nível 4 e 5) nas atuações do governo, administração pública e tribunais,
enquanto as associações de imigrantes, os grupos religiosos e, surpreendentemente, o
SEF captam mais confiança do que desconfiança. No entanto, é também o SEF que
maior dissonância causa, na medida em que, comparando com as outras instituições no
país, é simultaneamente a segunda a suscitar maior desconfiança (depois do governo e
administração pública) e a segunda a suscitar maior confiança (depois dos grupos
religiosos).
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Pelo contrário, no Brasil, com exceção dos tribunais, todas as outras instituições
merecem mais confiança do que desconfiança, sobretudo os grupos religiosos e o
governo e administração pública. Aliás, comparando os dois países, podemos concluir
que só os tribunais brasileiros merecem menos confiança do que os portugueses, pelo
que nas demais instituições os níveis de menor confiança (nível 1 e 2) são sempre
superiores sobre as instituições da sociedade de acolhimento. Apesar de o serviço de
estrangeiros da polícia federal brasileira e as associações de imigrantes brasileiras
reunirem um nível mais baixo de confiança (nível 4 e 5) do que as suas congéneres
portuguesas, tal deve-se sobretudo ao elevado peso do não conhecimento sobre o
trabalho destas instituições no Brasil. Um resultado que se tornou expectável depois de
termos dado conta do facto da maioria destes imigrantes ter migrado como turista e,
portanto, sem ter tido qualquer necessidade de contato com estas instituições. A elevada
percentagem dos que afirmam não conhecer (NC) e, por isso, não ter uma opinião
formada sobre certas instituições, não era, no entanto, tão expectável no caso das
associações de imigrantes em Portugal, cujo desconhecimento revela particularmente a
elevada dificuldade que estas associações têm em chegar ao seu público-alvo.
Relativamente aos tribunais e grupos religiosos, o elevado número daqueles que
afirmam não ter uma opinião valorativa sobre estas instituições quer num quer noutro
país, e de acordo com o que nos foi sendo dito aquando da aplicação dos questionários,
deriva sobretudo da não existência de um contato direto. Já no que diz respeito ao
governo e administração pública no Brasil, a maioria dos respondentes que NC o seu
trabalho são imigrantes de média e longa duração, que provavelmente deixaram de
acompanhar o trabalho destes organismos; por fim, sobre a mesma instituição
portuguesa a maioria dos que NC são imigrantes de curta permanência, o que nos parece
justificar ainda a ausência de uma opinião formada [Anexo VII.3].
Posto isto, como tem sido a linha seguida até aqui, faz todo o sentido, mais uma
vez, perceber quem são estes sujeitos que se posicionam diferentemente no espaço dos
contrastes e continuidades institucionais e que vetores podem ajudar a explicar estas
diferenças. Desta vez deixamos de lado as variáveis relativas à sociedade de origem e
subtemos à ACM as opiniões face às instituições da sociedade portuguesa
conjuntamente com as variáveis de caraterização sociodemográfica, de participação nos
grupos profissionais, de localização de classe e de estatuto legal e o tempo de
permanência – as mesmas que utilizamos anteriormente [Anexo VII.4].
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Gráfico 7.4 – Configuração estrutural do espaço dos contrastes e continuidades
institucionais

Legenda:
Nível de confiança nas instituições: Não confio nada (1); Não confio (2); Não confio nem desconfio (3); Confio
(4); Confio muito (5); Não conheço (NC). Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou fundamental
(Básic/Fund); Ensino secundário ou médio (Sec/Médio); Ensino superior (Sup).

Os resultados propõem novamente uma análise a duas dimensões. A primeira
dominada pelo nível de confiança face a todas as instituições da sociedade de
acolhimento e os recursos escolares, profissionais e de classe. A segunda é marcada
pelo tempo de permanência e a confiança no governo e administração pública,
associações de imigrantes e o SEF, embora o lugar de classe também discrimine nesta
dimensão. Relativamente às variáveis que foram incluídas no modelo, mas que não se
211

revelaram discriminantes, já não é novidade afirmar que o género e a idade não são
discriminantes e aqui também não é exceção. Por outro lado, como no exercício
anterior, também o estatuto legal atual do sujeito volta a mostrar-se não discriminante.
Concretizemos um pouco mais, uma vez que não é porque uma variável é
discriminante que todas as suas categorias o são. Na primeira dimensão162 associam-se,
no lado esquerdo do plano, os indivíduos que do ponto de vista dos recursos possuem
ou frequentam algum nível do ensino superior, especialistas intelectuais e científicos
(grupo 2), os que pertencem à PBIC e, do ponto de vista da confiança, têm uma posição
neutral em relação ao governo e administração pública, às associações, ao SEF e aos
tribunais ou que confiam pouco nestes últimos e nos grupos religiosos. Opõem-se a
estes, no lado direito do plano, os que possuem o ensino secundário ou médio, os que
trabalham no grupo do pessoal dos serviços e vendedores (grupo 5), que pertencem à
PBE e que, do ponto de vista da confiança que depositam nas instituições, são mais
radicais, isto é, ou “não confiam nada” no governo, nos tribunais, no SEF e nas
associações de imigrantes ou “confiam muito” no SEF e nos grupos religiosos.
A segunda dimensão163, claramente marcada pelo tempo de permanência,
mostra-nos, no lado negativo do plano, como se relacionam os sujeitos que estão na
sociedade de acolhimento há um período curto de permanência (até 1 ano), que
pertencem à fração de classe mais capitalizada escolarmente (PBIC) e que afirmam não
ter uma opinião formada sobre o governo nem confiar nada no SEF. Opõem-se a estes
os imigrantes que permanecem em Portugal há um período longo (6 ou mais anos), que
pertencem à PBE e que, ao contrário dos anteriores, confiam no governo e sobre o SEF
têm uma opinião neutral.
Em suma, por outras palavras, na linha do que vimos acontecer relativamente às
diferenças culturais, também no caso da confiança depositada nas instituições, o elevado
nível de capital escolar e o exercício de uma profissão ligada à posse desse elevado
capital escolar, associa-se a uma opinião relativamente neutral sobre a atuação dessas
instituições ou mesmo tendencialmente negativa nos casos dos tribunais e grupos
religiosos. Já o capital escolar de nível secundário/médio e o exercício de profissões
mais ligadas à execução nos serviços e, por isso, menos exigentes do ponto de vista do
investimento escolar, associa-se particularmente a posições mais extremadas,

162

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=6,04% (Alpha de Cronbach=0,757).

163

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=4,91% (Alpha de Cronbach=0,680).
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nomeadamente, de total ausência de confiança sobre todas as instituições em análise,
com exceção dos grupos religiosos que suscitam nestes total confiança.
No entanto, a complexidade da realidade social revela-se quando percebemos
que é também entre estes sujeitos que se posicionam as opiniões mais confiantes em
relação ao SEF e às associações de imigrantes. É aí que entra um outro vetor, o tempo
de permanência, cujo poder explicativo nos foi dado pela dimensão 2. Com esta
dimensão percebemos que um tempo de permanência longo, quando associado à fração
de classe da PBE (relacionada com o exercício de profissões executantes na área dos
serviços), gera níveis de confiança mais elevados. Ou seja, se o capital escolar e a
pertença a um determinado grupo profissional explicam uma parte importante dos
posicionamentos, essas variáveis não explicam tudo. Mais uma vez, a análise
multidimensional mostra-se assim frutuosa e reveladora de dinâmicas que de outra
forma não conseguiríamos compreender.

7.3. A experiência do preconceito e da discriminação e os seus fundamentos
A par das políticas de imigração, para alguns autores, nada determina mais a
forma como as sociedades percecionam os imigrantes e se posicionam em relação a eles
do que as atitudes dos cidadãos. O preconceito é assim um fator decisivo para uma
integração bem-sucedida, sendo que a não-aceitação da sociedade de acolhimento pode
mesmo bloquear as políticas de integração (Arango, 1999: 242; Fonseca, 2004: 111).
Para além das diferenças culturais, também as diferenças étnicas e a
distintividade racial fazem parte de um conjunto de caraterísticas que os indivíduos
utilizam para classificar os outros. Pese embora, a ideia de raça e etnia, porque
associadas à ideia de nação, se confundam, argumentamos aqui que elas se distinguem.
Enquanto a etnicidade remete para critérios sócio históricos ou culturais, a raça baseiase na existência de caraterísticas adstritas biológico-físicas ou fenotípicas, como a cor
da pele (Bader, 2008: 81-86). Neste último caso tal não significa que essas caraterísticas
justifiquem ‘naturalmente’ as diferenças entre os indivíduos, mas apenas que elas “são
percebidas de uma maneira específica e utilizadas como fundamento de uma
delimitação inconsciente ou consciente entre grupos” (Idem: 92).
Na Europa, mais do que em qualquer outro lado, a associação entre território,
grupo étnico, língua e identidade nacional é evidente (Arango, 1999: 247).
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Possivelmente por essa razão e apesar de, particularmente após a II Guerra Mundial, se
ter instalado uma dinâmica de ilegalidade a todos os movimentos de discriminação
racial e étnica164, diversos são os estudos que continuam a apontar para a permanência
de preconceitos relativamente às pessoas tidas como diferentes. Em Portugal o
preconceito flagrante, associado a comportamentos discriminatórios, tem menor
visibilidade devido à orientação mais elevada para a solidariedade quer nas políticas de
imigração quer na solidariedade pessoal ativa, o que não significa que não se verifique
uma tendência para a discriminação, nomeadamente no trabalho (Vala, Lima e Lopes,
2003).
Por seu lado, um preconceito mais subtil165 ou simbólico166, mais indireto, menos
intencional, de expressão não consciente ou automática, acrescenta-se ao preconceito
flagrante. Investigações recentes têm revelado a este propósito – numa perspetiva
comparativa com os imigrantes africanos e da europa de leste –, que os brasileiros são
considerados os estrangeiros mais parecidos com os portugueses e aqueles sob os quais
estes últimos manifestam menores níveis de preconceito flagrante (António, 2011;
Lages et al., 2006). Ainda assim, o índice de discriminação não é de desconsiderar e os
brasileiros, apesar de terem um lugar privilegiado na hierarquia das alternidades,
permanecem num lugar subalterno e discriminado (Renó Machado, 2009).
Na nossa pesquisa quisemos também avaliar a existência deste tipo de
comportamentos, mas não só. Questionamos os sujeitos, de forma geral, se alguma vez
estes imigrantes se sentiram vítimas de preconceito e/ou discriminação e depois
procuramos dar conta do âmbito dessas vivências. Ou seja, para além do, ou
cumulativamente com, o preconceito ligado às questões étnicas e raciais, interessou-nos
perceber também sobre a existência de outro tipo de preconceito, nomeadamente, com
base no género – uma vez que é altamente reconhecida a associação da mulher brasileira
à prostituição –, mas também com fundamento em razões profissionais – na medida que
o imigrante brasileiro em Portugal se encontra largamente associado a determinados
164

Discute-se frequentemente, por exemplo, a saliência da norma antirracista num contexto de resposta a

inquéritos (Lopes e Pereira, 2011). De forma complementar e muito interessante, Joana Miranda (2006)
mostrou ainda como que as dimensões da distintividade nacional são mais valorizadas quando os
respondentes têm de se pronunciar em relação ao outro grupo antes de sobre si mesmos do que na
situação inversa.
165

Pettigrew e Meertens, cit. por Vala, Lima e Lopes, 2003: 393.

166

McConahay, cit. por Vala, Lima e Lopes, 2003: 393.
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setores do mercado de trabalho, mormente precários, por vezes informais, onde é
exigido um baixo nível de formação e onde frequentemente os nacionais não querem
trabalhar.

Tabela 7.3 – Razões pelas quais o inquirido se sentiu vítima de preconceito e/ou
discriminação (resposta múltipla)
Respostas
% de
respostas

N
Por razões étnicas
Por razões raciais
Por razões profissionais
Por razões de género
Outras razões
Total

71
36
39
22
3
171

41,5%
21,1%
22,8%
12,9%
1,8%
100,0%

% de casos
68,3%
34,6%
37,5%
21,2%
2,9%
164,4%

Os resultados são elucidativos da existência destas vivências (Tabela 7.3). No
geral, 71,2% dos inquiridos afirmaram alguma vez ter sido vítimas de preconceito e/ou
discriminação [Anexo VII. 5], sendo, como se esperava, as razões de ordem étnica as
que mais afetam estes sujeitos. Ou seja, 68,3% dos inquiridos vítimas de preconceito
e/ou discriminação evocaram motivações de ordem étnica como razão. A título
exemplificativo, entre os nossos entrevistados, algumas dessas vivências apontam
mesmo para oportunidades de emprego e progressão profissional perdidas pelo facto de
se ter origem brasileira.
«Já me negaram-me emprego porque eu era brasileira, aqui nessa residencial. Uma que é cheia
de bandeirinhas quando a gente sai aqui… Foi naquela residencial. E não era emprego assim
por aí além. Não tinha nenhum status, como se diz. Era para empregada de quartos, ou o quê, e
eu fui muito simpática, muito simples e o homem simplesmente olhou… (…) E ele disse: “você
fala, tem um gingado. Você fala uma mistura de português com brasileiro. Não sei o quê, blá,
blá, blá”.» (Entrevista n.º 2: Mulher, 27 anos)
«Assim, um sítio que eu sinto muito é no trabalho. É assim, às vezes tem oportunidades, mas tem
coisas que eu não consigo entender. (…) E eu vejo isso como um preconceito porque, não só eu
como outros brasileiros, são vistos assim meio de lado, entendeu? A não ser que você faça
alguma coisa, eles deixam você sempre de lado.» (Entrevista n.º 8: Homem, 30 anos)
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As razões profissionais (37,5%) e raciais (34,6%), com percentagens próximas,
ocupam o segundo e terceiro lugares numa hierarquia onde as razões de género são as
menos mencionadas (21,2%), mas ainda assim muito significativas. Ter origem
brasileira é, assim, e independentemente de qualquer outro fator, uma caraterística não
indiferente no contacto com a sociedade de chegada, mas podem acrescer-lhe outras.
Aliás, a situação mais comum é precisamente a da acumulação, nomeadamente, uma
acumulação do preconceito étnico com as restantes, sendo mesmo que o preconceito por
razões de género nunca se verifica isolado de uma outra qualquer razão (Gráfico 7.5).

Gráfico 7.5 – Percentagem de inquiridos que respondeu cumulativamente ter-se
sentido vítima de preconceito e/ou discriminação, por razões

Razões de género
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São exemplo deste tipo de preconceito cumulativo os casos, frequentemente
reconhecidos pelos entrevistados, do estereótipo do “brasileiro malandro”, e que
portanto gosta pouco de trabalhar, ou da “brasileira prostituta”, que tantas vezes rouba o
marido à portuguesa.
«Sim, no café principalmente. Tem sempre aquela boca, não é? Pessoas que diziam, até as
colegas de trabalho diziam “Português para arrumar uma brasileira basta ir no talho comprar
picanha”, tem sempre essas brincadeiras, tem muito. O sabor do café até estava diferente, por
ser da brasileira…tem sempre essas coisas, mas eu nem ligo.” (…) Eu ouvi falar, eu ouvi muito
“os brasileiros vêm para cá, tomam o trabalho da gente, ainda tomam o marido, só para isso
que elas servem.» (Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos)
«Nessa altura, na zona da avenida estava tudo em obras, eu meti por um atalho e peguei um táxi
ali em frente ao hospital militar “por favor, é para a rua tal no Carvalhido”. Começou logo a
resmungar “não sei quê o trânsito”. Eu falei “se o senhor virar ali na rua dos correios e seguir
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por ali por cima, vai lá dar num instante, não apanha as obras”. “Vem para cá fazer o quê?
Vem para cá roubar o trabalho dos outros e ainda quer ensinar o meu trabalho?” Começou a
disparatar, a me insultar “que só vem para cá para roubar o trabalho dos outros”, “que só vem
para cá para trabalhar no Paganini”, um monte de absurdos! Eu fiquei tão embasbacada que
falei “Pare já o carro aqui”. “Ai, não sei o quê…”. “Para já o carro!”. Saí do carro no meio da
rotunda da Boavista, eu abri a porta, ele parou mesmo numa paragem de autocarro, bati com a
porta do carro e fui a pé para o trabalho, dali da Boavista para o Carvalhido. Fiquei nervosa,
nunca me tinha acontecido aquilo! O fulano descarregou em cima de mim qualquer recalque
que ele tem.» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
« (…) a minha colega que andava comigo no ginásio, e ela dizia: “Você acredita que já tive
pacientes que olhavam assim para mim: “quanto é que você leva?”. “Leva para quê?”. Ela nem
tinha caído a ficha. “Quanto é que você leva para ir para a cama?”. E ela: “ah, mas você não
tem vergonha?”. “Ah, você é brasileira”, não sei o quê…» (Entrevista n.º 2: Mulher, 27 anos)

Ou seja, a variável género não parece ser indiferente na vivência do preconceito.
Vejamos o que nos dizem os resultados do inquérito em relação a esta questão (Gráfico
7.6). À exceção das razões de ordem racial – onde mais homens do que mulheres
afirmam alguma vez ter sentido esse preconceito –, nos restantes casos as mulheres
aparecem como principais lesadas, com uma diferença muito evidente entre os dois
géneros nas razões de ordem profissional, mas sobretudo nas motivações de género
[Anexo VII.5.1]. Lembrando que as razões de género nunca se verificam de forma
isolada (Gráfico 7.5), podemos concluir que ser mulher parece só ser um handicap
porque se trata de uma mulher brasileira, de uma mulher negra/mulata/mestiça ou de
uma mulher no exercício de uma determinada profissão.
Gráfico 7.6 – Razões pelas quais o inquirido se sentiu vítima de preconceito e/ou
discriminação, por género e nível de escolaridade
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A perceção do preconceito é tão evidente que, em alguns casos, os entrevistados
assumem mesmo adotar comportamentos ou posturas que os ajudam a afastar-se dos
estereótipos ou, ainda, que se aproveitam das suas caraterísticas físicas menos evidentes
para tentar passar despercebidos.
«Na altura que eu vim havia muito preconceito, falava-se que as meninas dali e no Paganini
eram prostitutas brasileiras, havia muito… Na altura eu falava muito baixinho para as pessoas
não perceberem o meu sotaque, não vestia nada de espampanante, nada que desse nas vistas de
que eu era brasileira, tentava mesmo me infiltrar, não gostava que as pessoas “ai, é brasileira,
não sei quê…”. Você sabe, nunca gostei, até hoje não gosto.” (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
«Mas acho que dos homens também têm muito receio, até de se quererem aproveitar, por
exemplo, se você convida uma rapariga para sair ela pensa duas vezes porque você é brasileiro.
Então tem essa associação que faz por ser brasileiro, acho que se generaliza muito. Assim,
quando eu conheço alguém, a primeira coisa que eu faço é falar a profissão que você faz. Se
você não falar isso tem um receio… (…) Então eu tento deixar claro o que é que eu faço e tal.
Porque às vezes pensam que é só para ser legal, que está dando conversa só para ver se
consegue alguma coisa e tal…» (Entrevista n.º 8: Homem, 30 anos)
«(…) mas já vi muito preconceito, muito, muito preconceito em relação ao brasileiro, tipo na
fila da caixa do mercado. Eu pela minha fisionomia ainda passo despercebido, mas tem muitos
brasileiros que não. Notam logo, principalmente quando falam bla bla…» (Entrevista n.º 9:
Homem, 30 anos)

Mas há um outro dado interessante no gráfico 7.6. Ao aumento do nível de
escolaridade está associado o aumento da percentagem de indivíduos que afirmam já ter
sido vítimas de preconceito e/ou discriminação, uma tendência que se repercute em
todos os tipos de discriminação [Anexos VII.5.2 e.5.3]. Existem, por isso, indícios que
nos apontam para a existência de um conjunto de caraterísticas dos sujeitos que parecem
estar relacionadas com a vitimização, pelo que vale a pena, mais uma vez, avaliarmos
da importância das relações que se estabelecem entre as diferentes variáveis. Assim,
fez-se correr uma ACM (Gráfico 7.7) onde se submeteu a análise, como vem sendo
habitual, as variáveis relativas à caraterização sociodemográfica, de participação nos
grupos profissionais, de localização de classe e de estatuto legal e tempo de
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permanência, juntamente com as variáveis que dizem respeito à vivência do preconceito
e/ou discriminação e às razões subjacentes a essa experiência167.

Gráfico 7.7 – Configuração estrutural do espaço da vivência do preconceito e/ou
discriminação e suas razões

Legenda:
Vítima de preconceito e/ou discriminação: Sim; Não. Por razões de género: Sim; Não. Por razões étnicas:
Sim; Não. Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou fundamental (Básic/Fund); Ensino secundário ou
médio (Sec/Médio); Ensino superior (Sup). Grupos etários:18-29 anos (18-29); 30-38 anos (30-39); 40-49 anos
(40-49); 50 e mais anos de idade (50 e+).

167

É importante referir que, para efeitos da ACM, a questão sobre as razões de vivência de preconceito

e/ou discriminação não é tratada como uma questão de resposta múltipla, mas como um conjunto de
questões independentes e dicotómicas (sim/não).
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No entanto, no seu contexto multidimensional, o género não se revelou uma
variável significativa para a descrição deste espaço social, bem como as variáveis
relativas à dimensão política e à discriminação por razões profissionais e raciais, mas
outras relações são bastante interessantes. Nomeadamente, a dimensão 1 é marcada pela
associação dos recursos escolares, profissionais e de classe e as variáveis relativas à
experiência do preconceito e/ou discriminação e respetivas razões étnicas e de género.
Já a dimensão 2 define-se pela associação das variáveis ligadas ao posicionamento de
classe, pertença profissional, idade e discriminação de género [Anexo VII.6].
Foquemo-nos nas categorias que de facto discriminam na dimensão 1168. No
lado direito do plano associam-se os indivíduos que possuem o ensino secundário/médio
de escolaridade, os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção, segurança e
vendedores (grupo 5) e os que pertencem à PBE e que em nenhum momento se sentiram
vítimas de preconceito e/ou discriminação de qualquer natureza.
«Não, nunca senti e nunca uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim na cara, não.
Nunca! Se eu disser que sim, eu vou estar mentindo e não há necessidade.» (Entrevista n.º 5:
Homem, 31 anos, ensino fundamental completo, PBE)
«Da minha parte, para ser sincero foi tão pouco, que considero que não tenha sido. É um ou
outro que…mas já vi muito preconceito, muito, muito preconceito em relação ao brasileiro, tipo
na fila da caixa do mercado… às vezes na fila do caixa nota-se que às vezes os brasileiros ou
outro, as pessoas ficam sempre a discriminar mas também com razão, atenção!» (Entrevista n.º
9: Homem, 30 anos, ensino médio, PBE)

Por oposição, no lado esquerdo do plano, estão relacionados os sujeitos com
posse ou frequência do ensino superior, os especialistas das atividades intelectuais e
científicas (grupo 2), os que pertencem à BP e PBIC e que não só afirmam ter sido
vítimas de preconceito e discriminação, como acrescentam que a mesma tem uma razão
étnica e/ou de género. Levanta-se aqui uma questão que, do nosso ponto de vista,
poderá ter duas interpretações não excludentes. Por um lado, o facto de os sujeitos mais
escolarizados, os que trabalham em áreas mais exigentes do ponto de vista das
qualificações e que têm pertenças a frações de classe bem posicionadas na hierarquia de
classes conviverem em círculos sociais mais competitivos e onde os fatores
eliminatórios são mais exigentes. Por outro, tal como foi dito acerca das diferenças
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Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=8,62% (Alpha de Cronbach=0,713).
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culturais, o facto dos mesmos possuírem uma maior sensibilidade crítica ou estarem
mais despertos para esta realidade.
Inversamente, os sujeitos um pouco menos escolarizados, que trabalham em
áreas profissionais menos exigentes do ponto de vista das qualificações e que pertencem
a frações de classe menos bem posicionadas conviverão em núcleos sociais menos
competitivos, onde geralmente existe até um “mercado” para os brasileiros não
diretamente concorrencial com os portugueses. Se existe concorrência essa é, sem
dúvida, entre brasileiros naquilo a que Renó Machado (2009: 78-87) apelida de “jogo da
centralidade” baseado na representação da “identidade-para-o-mercado”, isto é, baseado
na ideia de que existem algumas caraterísticas que definem a essência do brasileiro
(alegria, malemolência, bondade, camaradagem e hipersexualidade) e que são essenciais
na conquista de um dos postos de trabalho para brasileiros em Portugal.
Relativamente à dimensão 2, esta acrescenta um outro dado169. No lado positivo
do plano a análise das categorias que mais diferenciam na dimensão permite-nos ainda
relacionar a idade e o lugar de classe com a discriminação de género ou, por outras
palavras, os sujeitos entre os 30-39 anos de idade, que pertencem ao OI e que afirmam
sentir-se vítimas de preconceito e/ou discriminação por razões de género170. Apesar da
variável género não ser discriminante, mas lembrando que a quase totalidade dos
imigrantes que assumiram esta vivência são mulheres, podemos afirmar que mesmo
entre frações de classe na base da hierarquia de classes, como é o caso do OI, ser mulher
brasileira e ter entre 30-39 anos de idade, são também caraterísticas que se relacionam
com a experiência do preconceito e/ou discriminação de género.
Questionados sobre o fundamento destes preconceitos, alguns entrevistados não
deixam, no entanto, de responsabilizar alguns dos seus compatriotas pela imagem
estereotipada que existe, lamentando essencialmente a generalizações que se fazem a
partir daí e que consideram não coincidir com a realidade brasileira no geral.
«(…) muitas vezes a gente leva jus pelo nome que não é. Por já ter essa fama, o brasileiro. O
homem brasileiro é por ser malandro e a mulher brasileira por ser puta. É a expressão, não é?
Mas porquê? Eles andam aí, está entendendo?» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)
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Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=6,19% (Alpha de Cronbach=0,566).
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A importância da variável “grupos profissionais” na dimensão 2 deve-se a categorias que são outliers

e, por conseguinte, não foi considerada na análise.
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«Assim, uma coisa errada, acho que vem até do Brasil, da forma como o Brasil se mostra ao
mundo. Sabe porquê? Só mostra carnaval, só mostra futebol, só mostra as mulheres
praticamente peladas, aí os de fora imaginam essas coisas. Tipo, há muita gente que vai para o
Brasil “vou para o Brasil, vou pegar todas”. Não, mas não é bem assim. É assim, se for para o
Brasil, tem muitas, muitas, que não têm isso. Noventa e nove por cento não tem isso. Essas
mulheres estão aqui, em Portugal, por trabalho. Mas tem muitas aqui também que são
estudantes, que não têm nenhum problema com isso.» (Entrevista n.º 8: Homem, 30 anos)
«Porque, é assim, tem realmente aquela menina que vem para cá, que veste roupas
escandalosas. Também não estou querendo generalizar. Mas pronto, tem essa situação, sim. É
chato e por causa dessas situações as pessoas caem nesse erro de generalizar tudo…»
(Entrevista n.º 2: Mulher, 27 anos)

E se, por um lado, há quem perceba o fundamento da existência do preconceito,
há também, por outro, quem revele alguma indignação. Com um discurso inflamado em
relação aos portugueses, é notória a revolta sentida por dois dos entrevistados.
«Pelo contrário, se no Brasil tivesse preguiçoso nós não teríamos hoje conseguido dar a volta
por cima. Agora, o português é que está muito preguiçoso, o governo de Portugal tem culpa no
que está acontecendo. É uma nação com mais idosos. O meu país é diferente, no meu país são
mais jovens, cada vez mais, então, a tendência é crescer. Então, o brasileiro não é preguiçoso.»
(Entrevista n.º 3: Mulher, 48 anos)
«Você acha que os brasileiros que estão trabalhando na restauração tiraram um emprego de
algum português? Mentira! Nenhum português quer trabalhar durante doze horas na
restauração. Desculpe, é mentira! Português não quer trabalhar doze horas. Ele vai para a
França trabalha quinze, mas aqui ele não quer trabalhar. Então, ninguém tirou o lugar de
ninguém, ocupou espaços que eram vazios. (…) quer dizer, como é que pode uma pessoa estar
num país, viver durante dez e quinze anos e ainda se sentir ofendido, se sentir maltratado pelo
povo, que é irmão, que quem chega lá é muito bem recebido, é isto que me deixa realmente
revoltado. As pessoas de Portugal, os portugueses que chegam no Brasil são muitíssimo bem
recebidos como qualquer outra nação, mas acho que até tem um carinho… Eu me lembro do
meu tempo de garoto quando eu olhava os portugueses, que a maioria das padarias era de
portugueses…» (Entrevista n.º 6: Homem, 55 anos)

7.4. Redes e pertenças sociais: da família às organizações
Passemos agora a dar conta da maior ou menor etnicização ou assimilação das
relações sociais nos núcleos de sociabilidade primários (familiares, de amizade, trabalho
e vizinhança), onde o imigrante encontra os seus pontos de referência mais evidentes –
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para usar uma expressão de Guerra (2003). Vimos anteriormente que migrar para se
juntar à família ou migrar em família são duas caraterísticas que marcam uma franja
importante dos imigrantes da pesquisa, o que fazia já adivinhar um peso importante das
relações familiares de tipo intraétnico, que agora podemos confirmar (Tabela 7.4).
Cerca de 60% destes imigrantes tem uma família maioritariamente composta por
nacionais de origem brasileira, o que evidencia o peso dos laços na manutenção do
fluxo e da existência de uma comunidade de brasileiros no Porto. Com isto não se quer
referir que os imigrantes vivem em comunidade, mas antes, que existem laços que os
unem e que fazem deles mais do que um conjunto desconexo de indivíduos que
partilham a mesma nacionalidade de origem.
Por outro lado, são laços que têm potencial de manutenção do próprio projeto
migratório e que explicam o porquê, por exemplo, da existência dessa estrutura de
suporte familiar tornar menos provável o retorno à sociedade de origem ou prolongar a
estadia na sociedade de acolhimento. Nesta questão podemos acrescentar, com maior
enraizamento, os que vivem já em núcleos familiares compostos maioritariamente por
portugueses (17,5%), maioria dos quais são situações em que o cônjuge é português. Do
lado oposto, encontramos os que afirmam não ter nenhum familiar de qualquer origem a
viver em Portugal, revelando um menor enraizamento.

Tabela 7.4 – Composição étnica das redes de sociabilidade primárias
A maioria dos
meus familiares a
viver em
Portugal são…
(%)

A maioria dos
meus amigos a
viver em Portugal
são… (%)

No trabalho
relaciono-me
sobretudo com…
(%)

Na vizinhança
relaciono-me
sobretudo com…
(%)

Portugueses

17,5

58,7

72,7

67,6

Brasileiros

59,4

37,8

16,8

8,3

,7

1,4

2,8

1,4

22,4

2,1

7,7

22,8

Outros estrangeiros
Ausência de
relações

Mas a predominância da intraetnicidade dos laços inverte-se nos restantes
círculos de relacionamento. E é muito interessante verificar que se no trabalho a opção
de relacionar com portugueses pode parecer menos evidente, na medida em que não
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resulta de uma escolha individual ter como colega um compatriota ou um autóctone, o
mesmo não se pode dizer sobre os núcleos de vizinhança e, sobretudo, de amizade. Os
dados permitem-nos assim apontar para uma troca significativa entre a população
imigrante e a sociedade de acolhimento no plano relacional, contribuindo para
caraterizar estes imigrantes pela grande visibilidade do seu capital social externo. Um
resultado que se funda frequentemente na necessidade de algum afastamento em relação
aos demais brasileiros imigrados em Portugal, como se pode verificar através do
discurso de alguns entrevistados.
«Eu acho que os brasileiros que estão aqui se tornam diferentes. Porque não é assim. Nós,
brasileiros, somos um povo mais amigo, mais junto. Mas quando chegam ou mudam de país
mudam completamente, não sei…(…) Eu gosto de sair com o meu pessoal, o meu grupo, é
português, só tem eu brasileira. Só eu. Porquê? O meu pessoal, esse pessoal que eu tenho,
português, a gente é mesmo amigo. Estamos ali juntos, se tiver alguma necessidade… Se
estamos tristes, estamos tristes juntos, é legal, isso. E não tem “ai porque eu sou brasileira”.
Não. E eles me acolheram como isso. E eu me sinto bem, e é isso que também me ajuda a estar
aqui.» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)
«E ter amizades com brasileiros, é assim…eu entre aspas é assim, eu posso…eu conheço poucos
brasileiros, mas é assim eu consigo mais confiar no português do que no brasileiro fora do
Brasil. (…) É diferente dar-se com um brasileiro aqui que com um brasileiro do Brasil, é
diferente.» (Entrevista n.º 5: Homem, 31 anos)
«Não me afastei, mas nunca se proporcionou de eu me envolver com outros brasileiros. Mesmo
porque o género de brasileiro que vinha para cá vinha com um objetivo completamente diferente
do meu e, lá está, eu gostava de passar despercebida, gostava de dar a entender que eu era
brasileira. E os brasileiros que estavam aqui gostam muito de “ai, sambinha!” e não sei o quê,
não sei o quê! Eu não gosto disso.» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)
«Amigos a gente quase não têm aqui, também não preciso... Tenho mais contato com
portugueses também do que com brasileiros no fundo. Uma pessoa frequenta muitos lugares
brasileiros e tem muita bagunça, muita farra, aquela moleza assim de brasileiro. (…) Nunca fui
a discoteca, nada! No horário de trabalho a conversa do brasileiro é o churrasco. Os
portugueses, antigamente não, eu já vejo isso, mas são mais diretos, são mais sinceros, assim…
Sofria no início, mas agora já me acostumei e aprecio esse ambiente, até no trabalho porque
vocês são mais sinceros do que os brasileiros. Não gosto e evito mesmo… Infelizmente o
brasileiro envolve ainda muita bebida e acho que até mesmo prostituição, ainda tem muito.»
(Entrevista n.º 4: Mulher, 32 anos)

Mas existe também um número largo de sujeitos que afirmam ter como amigos
sobretudo brasileiros (37,8%) ou que no trabalho também se rodeiam maioritariamente
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por compatriotas (17%). Vejamos como um dos entrevistados relata a história de dois
colegas de trabalho que o alertaram para a importância de se relacionar com os outros
brasileiros.
«Só que como, assim, quando eu cheguei, dois brasileiros onde eu trabalho falaram para mim
assim “não se relaciona muito com os portugueses” – porque é, tipo, preconceito entre
portugueses e brasileiros – “porque eles são um povo muito fechado, você não vai a lugar
nenhum. Tem uma comunidade brasileira aqui e tal…” Para você ver, eles moram num edifício
que só tem brasileiros, nada a ver. Aí eu falei “não, eu não tenho problema, eu vou-me
relacionar independente da nacionalidade”. Na época eu nem tinha uma ideia do português e
eles, até hoje, convivem só com brasileiros. Mas eu li uma notícia, não sei se foi na CNN ou New
York Times, que falava assim “os brasileiros não formam gueto, os chineses forma, tem vários
outros que formam gueto, mas os brasileiros não”. Mas tem algumas exceções, tem muitos
que… (risos).» (Entrevista n.º 8: Homem, 30 anos)

No entanto, sublinhe-se, a questão é colocada sobre a “maioria” das relações que
se estabelecem com os amigos, os vizinhos ou os colegas de trabalho, o que não
significa, portanto, em nenhuma situação, exclusivismo relacional. Se quisermos falar
nestes termos, podemos dizer, isso sim, que o núcleo relacional destes imigrantes é
claramente “bi-étnico”, pelo que relacionar-se com outros estrangeiros é um
acontecimento residual no conjunto dos imigrantes em estudo. A etnicidade das relações
tem especialmente dois polos, que curiosamente partilham a mesma língua e uma
história colonial comum, que em muitas questões os aproximam culturalmente. Um dos
entrevistados justifica, por exemplo, a razão pela qual teve alguma dificuldade em
responder sobre a principal nacionalidade de origem dos seus amigos porque, na
verdade, apesar de se relacionar predominantemente com portugueses devido ao
trabalho, tem amizades com muitos brasileiros.
«É assim, tipo, para além do trabalho em si, também faço alguns part-times, também saio aqui
e ali para tomar um café e acabo pronto por fazer amizades. Eu, no início, nessa empresa que
trabalhei, nesse primeiro contrato, eu era o único brasileiro. Entretanto, a partir daí fui só
conhecer portugueses, uma amizade leva à outra, não é? A partir daí vai…. E depois conheci as
pessoas deste restaurante, que hoje em dia são meus amigos. Na altura eram meus clientes e a
partir deles é que comecei a conhecer brasileiros, que eu não conhecia. Para além da minha
irmã não conhecia mais ninguém aqui. De amizade assim, vinha um brasileiro ou outro de vez
em quando, mas amizade mesmo não tinha. Depois, a partir daí, comecei a frequentar a casa, fiz
eles como amigo e a partir da casa deles conheci muitos brasileiros.» (Entrevista n.º 9: Homem,
30 anos)
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No caso dos vizinhos com quem o imigrante se relaciona, vale a pena cruzar
estes dados com a composição étnica das vizinhanças (Tabela 7.5) para nos deixarmos
impressionar pelo facto de, mesmo entre aqueles que referiam viver numa zona onde a
maioria é composta por portugueses mas também onde vivem alguns brasileiros, poucos
se relacionarem sobretudo com estes últimos. Entre estes imigrantes, uma segunda
opção é mesmo não estabelecer qualquer tipo de relação de vizinhança.
Se existe comunidade, no sentido da organização sob a forma comunitária, ela é
interétnica. Aliás, apenas 8,3% destes imigrantes refere relacionar-se maioritariamente
com brasileiros, sendo que, destes, uma pequena parte resulta de uma situação em que
tinham referido viver numa zona residencial composta só por portugueses. Uma
resposta, obviamente, contraditória e que pode ser uma consequência de um engano no
preenchimento, pelo que a segunda pergunta funciona como uma questão de controlo.
Trata-se de três casos da amostra, mas que servem para alertar para as limitações do
estudo, nomeadamente, no que diz respeito à autoadministração do inquérito.

Tabela 7.5 – Composição étnica da zona residencial dos inquiridos, de acordo com
as relações que estabelece na vizinhança

Na minha zona de residência
vivem...
N
Só portugueses
%
Maioria é portugueses N
e alguns brasileiros
%
N
Maioria é brasileira
%
Maioria é de outra
N
nacionalidade
%
estrangeira
N
Portugueses e indianos
%
N
Total
%

Na vizinhança relaciona-se sobretudo com…
Outros
Ausência de
Portugueses Brasileiros
estrangeiros
relações
59
3
0
17
40,7%
2,1%
,0%
11,7%
35
7
1
16
24,1%
4,8%
,7%
11,0%
2
2
0
0
1,4%
1,4%
,0%
,0%
1
0
1
0

Total
79
54,5%
59
40,7%
4
2,8%
2

,7%

,0%

,7%

,0%

1,4%

1
,7%
98
67,6%

0
,0%
12
8,3%

0
,0%
2
1,4%

0
,0%
33
22,8%

1
,7%
145
100,0%

Mas será que existem variações, nomeadamente temporais, que façam variar
estes resultados? Regra geral, a teoria diz-nos que o prolongamento do tempo de
residência faz aumentar a intensidade e variedade das sociabilidades interétnicas e, a
médio e longo prazo, a sedentarização acaba por favorecer a formação de capital social
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externo (Machado e Abranches, 2007: 254). Por conseguinte, colocamos a hipótese de
um mais prolongado tempo de permanência na sociedade de acolhimento potenciar o
alargamento das redes relacionais e, por conseguinte, o capital social do sujeito, em
particular, o capital social externo ou interétnico. Vejamos como esta questão se verifica
entre os imigrantes da pesquisa (Gráfico 7.8). Comparando, então, os imigrantes por
períodos de permanência em cada um dos núcleos de sociabilidades primários, podemos
constatar que, no geral, efetivamente, o tempo de permanência aumenta as
possibilidades de se pertencer a núcleos maioritariamente compostos por nacionais do
país de acolhimento [Anexo VII.7].

Gráfico 7.8 – Composição étnica das redes de sociabilidade primárias, por tempo
de permanência do inquirido
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Porém, o gráfico mostra-nos que essa evolução positiva que se estabelece entre o
tempo de permanência e o capital social interétnico não se dá necessariamente à custa
da perda de importância das redes intraétnicas. Na esfera do trabalho e das vizinhanças,
por exemplo, o que vemos acontecer é sobretudo resultado da diminuição das situações
em que os sujeitos afirmam não manter quaisquer relações, independentemente da
227

origem dos seus colegas ou vizinhos. Apenas no núcleo de amigos se verifica, de facto,
que há uma perda da importância relativa das relações intraétnicas, tão mais relevante
quando verificamos que esta é a única esfera social onde inicialmente se verifica a
existência de imigrantes com mais amigos brasileiros do que portugueses. A exceção
maior verifica-se nas redes familiares, onde as variações não são tão significativas e o
peso das redes interétnicas são predominantes, qualquer que seja o período temporal de
permanência.
Uma outra questão que se levanta é a de perceber se existem variações no que
diz respeito à escolaridade (Gráfico 7.9). Nomeadamente, interessa perceber se há ou
não uma tendência para os mais escolarizados serem mais abertos aos relacionamentos
interétnicos e os menos escolarizados se fechadarem em núcleos mais etnicizados
[Anexo VII.7.1].

Gráfico 7.9 – Composição étnica das redes de sociabilidade primárias, por nível de
escolaridade do inquirido
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Os resultados demonstram que sim, pelo menos no que diz respeito às amizades.
Isto é, efetivamente, verifica-se uma relação positiva entre o aumento da escolaridade e
o aumento das relações de tipo amical interétnico, estando o capital escolar associado à
amplificação de contatos com o grupo étnico maioritário. Já no que diz respeito à
família e ao trabalho as variações são pequenas entre os diferentes níveis de
escolaridade, permanecendo a tendência a pertencer a uma família predominantemente
de brasileiros ou a relacionar-se sobretudo com portugueses no trabalho,
independentemente do nível de qualificações. Por fim, se na vizinhança é também com
os portugueses que a maioria se relaciona, a diminuição deste tipo de laços para os
indivíduos com níveis secundário e superior de ensino dá-se sobretudo pelo aumento do
isolamento. Ou seja, para além de se relacionarem menos com nacionais da mesma
origem étnica, os imigrantes mais escolarizados mantêm menos contactos com os
vizinhos, sobretudo os de nível secundário de formação. O que poderá ter que ver,
também – e esta é uma hipótese que não podemos corroborar com estes dados – com a
organização do próprio quotidiano, se lembrarmos que os imigrantes com ensino
secundário são os que maior presença marcam nas áreas dos serviços pessoais, de
proteção, segurança, vendedores e dos trabalhos não qualificados, onde os horários de
trabalho são frequentemente desregulados ou se extendem para além das quarenta horas
semanais.
Novamente, vislumbram-se aqui tendências que nos revelam a forma como as
variáveis se relacionam, mas estas podem ser mais ou menos significativas. Desta vez,
contudo, porque as redes de sociabilidade primárias fazem parte de um conjunto mais
vasto de análise, onde se encaixa também a pertença a núcleos de sociabilidade
secundários, deixamos para mais adiante o desenvolvimento da análise de
correspondências múltiplas.

Redes de sociabilidade secundárias
Como se referia na introdução a este capítulo, a etnicidade das relações sociais e
a pertença a grupos associativos e religiosos fazem parte de um conjunto de variáveis
que se podem distinguir, mas que têm boas hipóteses de manter relações entre elas
(Merllié e Prévot, 1997: 20). Para finalizar este ponto e antes de passarmos para a
observação mais pormenorizada de dois casos concretos na região do Grande Porto – a
associação de imigrantes Mais Brasil (AMB) e a Igreja Assembleia de Deus
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Comunidade Portuguesa (ADCP) –, dar-se-á conta da importância e das caraterísticas da
pertença a grupos secundários de sociabilidade no geral da população inquirida pela
nossa pesquisa.

Tabela 7.6 – Pertença a um grupo de sociabilidade secundária
Sim
N
Pertença a uma associação
Pertença a um grupo religioso
Pertença a outro grupo

%
16
25
3

11,0
17,1
2,1

Observando os resultados, apenas 11% dos nossos inquiridos referiram pertencer
a alguma associação, mas estes dados estão inflacionados. Se excluirmos os casos em
que a aplicação foi feita através da Associação Mais Brasil (AMB), então, essa
percentagem desce para 3,4%. No entanto, é de ressalvar que 38,9% dos sujeitos cuja
aplicação do inquérito se deu através da AMB respondeu não pertencer a nenhuma
associação, o que é reflexo dos fracos laços que se estabelecem entre a associação e os
associados. Na verdade, como não existe um sistema de quotas, pudemos constatar que
basta um contato com a AMB, por exemplo, através de endereço eletrónico ou número
de telefone, para automaticamente o indivíduo se tornar membro171. Isso explica que
quando questionamos a vice-presidente da AMB sobre o número de associados, esta nos
tenha respondido oitocentos, mas que quando na realidade observamos a sua dinâmica,
o núcleo de associados participantes seja frequentemente baixo e sejam quase sempre os
mesmos a aparecer. Disso é exemplo o caso de uma das nossas entrevistadas, a quem
chegamos através dos contatos da AMB e que, tão pouco, afirma saber onde se localiza
a associação.
«Eu não tenho assim essa ligação [à associação Mais Brasil], nem sei onde é, se quer saber.
(…) Isso, eu conheço por elas, por falarem e assim. Porque nem dá tempo…» (Entrevista n.º 1:
Mulher, 37 anos)

171

A não obrigatoriedade do pagamento de quotas explica-se pelo facto da AMB se encontrar num

momento em que privilegia sobretudo dar-se a conhecer e ganhar a confiança dos associados através do
seu trabalho.
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Pertencer a uma associação ou organismo que trabalha com imigrantes é a
resposta mais partilhada entre os que responderam estar ligados a algum núcleo
associativo, mas são referidas outras, como associações de estudantes, desportivas e de
apoio social. No entanto, será que essa pertença tem efeitos concretos na vida destes
sujeitos enquanto imigrantes? 6,2% referem que sim, isto é, referem ter sido ajudados
de alguma forma nas questões colocadas por nós, o que não invalida que outro tipo de
apoio tenha sido prestado (Tabela 7.7). Ajudar a encontrar pessoas e instituições que os
apoiam na resolução dos seus problemas é a mais comum dessas ajudas, atribuída
predominantemente a coletividades com trabalho na área da imigração. A regularidade
com que os inquiridos frequentam estes espaços mostra-nos, no entanto, como a
vinculação a estes grupos é muito pontual, com metade destes sujeitos a referir
frequentar o grupo uma ou duas vezes anualmente ou menos do que isso [Anexos VII.8
e VII.8.1].

Tabela 7.7 – Ajudas que os grupos associativos, religiosos ou de outra natureza
ajudaram a resolver

Ajudou-me a arranjar emprego
Ajudou-me a arranjar casa
Ajudou-me a encontrar pessoas do meu país
Ajudou-me a relacionar-me com os
portugueses
Ajudou-me a encontrar pessoas e instituições
que podem resolver os meus problemas
Ajuda-me quando sinto saudades do meu
país e da minha família
Total

Associação

Grupo
Religioso

N

N

Outro
N

1
1
4

3
3
3

1
1
1

2

5

3

8

4

2

3

5

2

19

23

10

A percentagem sobe um pouco mais quando a questão é colocada sob a pertença
a um grupo de natureza religiosa, tendo 17,1% dos inquiridos respondido pertencer a
um grupo religioso, sobretudo evangélico, mas também católico, jesuíta ou outro de
natureza espírita [Anexo VII.9]. Sublinhe-se que a questão é colocada sobre a
“pertença”, o que pressupõe que o sujeito se sinta parte integrante de um grupo. No caso
do grupo religioso, essa destrinça é particularmente pertinente, uma vez que não se
questionam os imigrantes sobre se professam ou não uma confissão religiosa, que pode
231

existir independentemente do contato com a comunidade de crentes. Aliás, a
importância da fé na vida dos indivíduos e na própria forma como vivenciam o processo
migratório pode ser muito significativa, como podemos observar, por exemplo, pelo
discurso de uma entrevistada.
«A pessoa sofre mais, não sei qual é a sua crença, mas sofre mais se não tiver uma fé, porque
você tem de acreditar porque a fé move montanhas, porque é ela que nos dá a força. Eu mesma,
quando eu vi que estava doente, que ia entrar numa depressão, quando eu perdi o meu pai no
ano passado, eu caí ao chão e falei assim “o Senhor ponha as suas mãos sobre mim porque só
tenho a Si, Meu Deus, mais nada”.» (Entrevista n.º 1: Mulher, 37 anos)

No entanto, do ponto de vista do capital social, o que se quer avaliar é se os
imigrantes são parte integrante de um determinado núcleo social e em que medida essa
pertença

traz

consequências

diretas

na

sua

vida

de

sujeitos

migrantes,

independentemente de outros objetivos que cumpram. Neste caso, apenas 6,2% referem
ter sido efetivamente ajudados em algum dos domínios por nós questionados. As ajudas
de tipo emocional e relacional dominam o apoio prestado por estas instituições, mas
também existem algumas situações em que esse apoio foi também de ordem material
[Anexo VII.9.1]. Entrevistamos um desses casos apoiado pelo Centro Comunitário São
Cirilo (CCSC), uma fundação da Ordem dos Jesuítas que trabalha para a promoção de
imigrantes com objetivos de solidariedade humana, cristã e social. Trata-se de uma
mulher acolhida temporariamente pelo CCSC num momento em que se separou do seu
companheiro e se encontrava desempregada.
«E aí eu vim para cá porque foi o único lugar de apoio que eu tinha para ser apoiada e agora eu
tenho minha passagem marcada e eu vou. (…) Por uma sorte, foi uma questão assim, foi coisa
de três dias. Porque eu já estava frequentando bastante aqui pela questão do meu envolvimento
com esses grupos de interação, sabe, então aí também facilitou porque o meu contacto com as
doutoras era muito grande, independente de estar necessitando. Quando eu vim pedir o auxílio,
o apoio, eu já tive imediatamente, entende? (…) O Centro foi uma informação de uma amiga…
Foi uma brasileira que eu conheci aqui porque, na realidade, eu não conhecia ninguém aqui.
Conheci esses brasileiros e eles me indicaram aqui por uma questão do RH [Recursos
Humanos]. Foi aí que eu conheci a Maria José para fazer, sabe, de como era o lado para
montar uma estrutura profissional como eu queria, não é. Como processar dentro do mercado,
porque eu sou imigrante, como seria fazer o meu currículo aqui… Essas coisas, entende? (…) A
partir daí eu tive um bom relacionamento com eles. Por isso que quando eu precisei ficar dez
dias a diretora falou logo “você fica”. O que foi ótimo porque isso me ajudou muito a inteirar e
a perceber como é uma realidade como essa. (…) E eu não tenho que reclamar, foi maravilhoso
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enquanto eu tive que ficar. Existem problemas, é uma instituição com problemas, mas existem
normas, e têm que existir mesmo (…)» (Entrevista n.º 3: Mulher, 48 anos)

Para além do peso da pertença a um grupo religioso ser mais significativo, a
frequência dos grupos religiosos é também mais regular, com a maioria destes
imigrantes a frequentar semanalmente ou mais o grupo, o que ajuda a compreender sob
a maior importância deste vínculo [Anexo VII.9.2]. Claro está, neste caso, que a
frequência se pode dever à busca espiritual e não necessariamente à colmatação de outro
tipo de problemas, mas é certo que o contato tem o potencial de aproximar as pessoas,
fortalecer as ligações entre elas e aumentar os ganhos que daí advêm. Sob estas e outras
questões aprofundaremos um pouco mais à frente o caso em estudo da Assembleia de
Deus Comunidade Portuguesa. Para já, uma pequena nota para dizer que há ainda
imigrantes que encontraram ajuda em grupos de caráter não associativo, como são os
grupos de dança ou os bombeiros voluntários.
Mas que relação têm entre si estas pertenças? Que relação existe entre estas e as
diferentes composições étnicas das redes de relacionamento primárias? Como se
configura o espaço estrutural destas relações e quais são mais ou menos significativas?
De acordo com a nossa hipótese teórica, as redes de sociabilidades não só não
convergem entre minorias, como podem distinguir-se em diversos setores no seio de
cada minoria. Existem, por exemplo, importantes diferenças na própria orientação das
sociabilidades em função do estatuto sociojurídico, da classe social, do género ou do
próprio tempo de residência e das épocas de chegada à sociedade de acolhimento
(Machado, 2003).
Para responder a estas questões fez-se correr uma ACM (Gráfico 7.10) onde, às
variáveis relativas às dimensões social e política se juntaram as variáveis sobre a
composição das redes de sociabilidade primárias e a pertença a redes de sociabilidade
secundárias. O resultado, ilustrado no gráfico 7.10, mostra-nos dados relevantes, mas
comecemos por referir que variáveis não se apresentaram como significativas para a
descrição deste espaço social [Anexo VII.10].
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Gráfico 7.10 – Configuração estrutural do espaço das redes de sociabilidade e da
pertença a grupos

Legenda:
A maioria dos meus familiares a viver em Portugal são…: portugueses (Pt); brasileiros (Br); de outra origem
(outros); não tem familiares (S/família). A maioria dos meus amigos em Portugal são…: portugueses (Pt);
brasileiros (Br); de outra origem (outros); não tem amigos (S/amigos). No trabalho relaciono-me sobretudo
com…: portugueses (Pt); brasileiros (Br); de outra origem (outros); não tem relações de trabalho (S/RTrabalho).
Na vizinhança relaciono-me sobretudo com…: portugueses (Pt); brasileiros (Br); de outra origem (outros); não
tem relações de vizinhança (S/RVizinhança). Situação legal atual: Visto de estada temporária (VET), Título de
residência (TR); Aguarda autorização de residência (Aguarda AR); (Dupla) nacionalidade (D)N); Ilegal; Outra.
Nível de escolaridade atual: Ensino básico ou fundamental (Básic/Fund); Ensino secundário ou médio
(Sec/Médio); Ensino superior (Sup). Grupos etários:18-29 anos (18-29); 30-38 anos (30-39); 40-49 anos (4049); 50 e mais anos de idade (50 e+).

Como tem sido habitual, a idade não se mostra uma variável discriminante, mas
o tempo de permanência também não. Ou seja, apesar de termos verificado a tendência
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de que a um aumento do tempo de permanência se associa o aumento das relações de
tipo interétnico com os nacionais do país de acolhimento, no contexto multidimensional
essa não é uma relação que descreva o espaço social de forma significativa. Por outro
lado, no contexto multidimensional, a pertença a grupos também não assume um poder
descritivo sobre o espaço172, com valores todos muito próximos da origem.
Outras variáveis descrevem melhor este espaço. Nomeadamente, com uma
situação de dupla pertença, o lugar de classe e a pertença profissional discriminam em
ambas as dimensões, destacando-se a dimensão 1, ainda, por relacionar o nível de
escolaridade e a situação legal atual com a composição étnica das redes de amizade e
vizinhança. Já a dimensão 2 diferencia-se pelo género e, novamente, a composição das
redes de amizade, mas também as familiares e de trabalho. Vejamos agora como isto se
concretiza em termos de categorias efetivamente discriminantes.
Em concreto, o que a dimensão 1 nos revela173 é como, no lado esquerdo do
plano, estão associados os sujeitos com (dupla) nacionalidade, os que possuem nível de
escolaridade superior, os que trabalham nos grupos profissionais mais especializados
(grupos 1, 2) e que pertencem às correspondentes frações de classe – com ou sem
controlo sob os meios de produção (BD, PBIC e BP) – e cujos amigos e vizinhos com
quem mais se relacionam são sobretudo portugueses. Por oposição, no lado direito,
associam-se

os

imigrantes

que

possuem

o

ensino

básico/fundamental

e

secundário/médio, os que trabalham em áreas pouco exigentes do ponto de vista das
qualificações e competências (grupos 5 e 9), os que pertencem à PBE e cujos amigos e
vizinhos são maioritariamente brasileiros.
Na dimensão 2174, no flanco positivo associam-se os homens, os especialistas
das atividades intelectuais e científicas (grupo 2), os que pertencem à PBIC, os que têm
amigos maioritariamente brasileiros e os que não têm família a residir em Portugal. Do
lado oposto, estão relacionados os imigrantes do género feminino, os trabalhadores
qualificados da indústria, construção e artífices (grupo 7), que pertencem ao OI e os que
têm sobretudo familiares de origem portuguesa ou que não têm relações no trabalho.
172

Uma ACM onde se mantiveram apenas as variáveis relativas à pertença a grupos juntamente com as

variáveis de caraterização sociodemográfica, pertença profissional, lugar de classe, tempo de permanência
e situação legal (ou seja, sem inclusão da informação sobre as redes de sociabilidade primárias) chega à
mesma conclusão.
173

Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=6,24% (Alpha de Cronbach=0,685).

174

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=5,48% (Alpha de Cronbach=0,631).
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Ou seja, se por um lado o trabalho em áreas mais exigentes do ponto de vista das
qualificações ou a pertença a frações de classe melhor posicionadas na hierarquia de
classes estão associados a uma maior interetnicidade das relações sociais de amizade e
vizinhança, sobretudo quando a isso acresce a posse de (dupla) nacionalidade; por outro
lado, esse mesmo exercício de uma atividade exigente do ponto de vista intelectual
também se associa a relações mais etnicizadas no grupo de amigos e de trabalho quando
a estes acresce serem homens e não terem família a residir em Portugal.
Pelo contrário, se o exercício de uma profissão menos qualificada no setor dos
serviços – associada a um nível de escolaridade não superior e a uma pertença classista
inferior na hierarquia de classes –, por um lado, se associa a um maior fechamento
étnico ou mesmo a um isolamento relativamente à vizinhança; por outro lado, no caso
do exercício dessa profissão menos qualificada se realizar no setor industrial ou de se
tratar de uma mulher, as relações familiares tendem a ser predominantemente
interétnicas e os laços de amizade e trabalho inexistentes. Em suma, como já tinha
acontecido antes, se as pertenças profissional e classista explicam também a
configuração do espaço das relações sociais, essas pertenças não explicam tudo. Neste
caso em particular, é muito evidente que a estruturação das relações sociais primárias
está também associada ao género, ao setor de trabalho, à escolaridade ou, ainda, à posse
de um estatuto legal que identifica o sujeito não mais como imigrante, mas como
cidadão português em igualdade total de circunstâncias perante a lei relativamente aos
nacionais do país de acolhimento.
Já no que diz respeito à pertença a grupos de natureza associativa, religiosa ou
outra – para fazer a ponte com a análise que se segue – resta acrescentar que a ausência
de relações específicas entre estas e as variáveis sociais e políticas não é sinónimo de
que a pertença a esses grupos não seja significante. O que acontece é que essa pertença
não se revelou significativamente associada a nenhuma das caraterísticas em análise,
podendo indicar que a pertença a estes grupos é transversal ao género, às idades, às
classes sociais, aos diferentes níveis de escolaridade, à condição legal e ao tempo de
permanência.
Para finalizar este ponto, realizou-se uma ACM (Gráfico 7.11) onde as variáveis
da dimensão cultural se colocaram em relação com o objetivo de melhor compreender o
efeito de bola de neve que as diferentes categorias das varáveis têm ou não entre si
[Anexo VII.11].
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Gráfico 7.11 – Configuração da dimensão cultural

Legenda:
Diferenças culturais: Não considero que existam diferenças (NED); Existem diferenças, mas são-me indiferentes (Indf.); Existem diferenças que afetam a
minha vida positivamente (Dif+); Existem diferenças que afetam a minha vida negativamente (Dif-). Nível de confiança nas instituições: Não confio
nada (1); Não confio (2); Não confio nem desconfio (3); Confio (4); Confio muito (5); Não conheço (NC). Vítima de preconceito e/ou discriminação:
Sim; Não. Por razões de género/ étnicas/ profissionais: Sim; Não. A maioria dos meus familiares a viver em Portugal são…: portugueses (Pt);
brasileiros (Br); de outra origem (outros); não tem familiares (S/família). Pertença a grupo religioso: Sim; Não.
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Em contexto multidimensional, a ACM permite-nos assim aferir que, para além
das relações que atrás se haviam verificado entre cada subconjunto de variáveis
(diferenças culturais; confiança nas instituições; vivência de preconceito e/ou
discriminação; e redes de sociabilidades), existem também associações entre os seus
subconjuntos, mas não em todos os casos. Das variáveis relativas às redes primárias, só
as redes familiares ocupam um lugar descritivo no espaço social, enquanto entre
variáveis respeitantes aos núcleos de sociabilidade secundários apenas a pertença a
grupos religiosos assume agora uma posição discriminante. Todas as demais têm ainda
um lugar de destaque em, pelo menos, uma dimensão, sendo que as variáveis relativas
às diferenças culturais e confiança nas instituições da sociedade de acolhimento gozam
de dupla pertença.
Assim sendo, a dimensão 1 é marcada pelas variáveis relativas à vivência de
discriminação e/ou preconceito – nomeadamente por razões étnicas, de género e
profissionais – e relaciona ainda as diferenças culturais e o nível de confiança
depositado nas instituições, com exceção do governo. Por sua vez, a dimensão 2
distingue-se pelas variáveis relativas às redes familiares e pertença a grupos religiosos e
relaciona ainda as diferenças culturais e o nível de confiança em todas as instituições.
Concretamente, na dimensão 1 associam-se108, por um lado, os sujeitos cujas
diferenças linguísticas afetam negativamente a sua vida, os que alguma vez se sentiram
vítimas de discriminação e/ou preconceito por razões profissionais, étnicas ou de género
e os que “confiam pouco” nos tribunais, associações de imigrantes e SEF. Por oposição,
associam-se os sujeitos que não consideram existir diferenças culturais de qualquer
espécie, os que nunca se sentiram vítimas de discriminação e/ou preconceito e os que
“confiam muito” nos tribunais, associações de imigrantes, nos grupos religiosos e SEF.
Na dimensão 2109, no plano positivo, associam-se os imigrantes sem familiares a
residir em Portugal, os que pertencem a um grupo religioso, os que “não confiam nada”
em nenhuma das instituições na sociedade portuguesa e que, no que diz respeito à
língua, valores e crenças, se sentem negativamente afetados com as diferenças
existentes. No lado oposto, agrupam-se os indivíduos cujas diferenças culturais
reconhecem existir, mas que lhes são indiferentes e que têm ainda uma posição bastante
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Percentagem de variância explicada pela dimensão 1=5,72% (Alpha de Cronbach=0,732).

109

Percentagem de variância explicada pela dimensão 2=5,31% (Alpha de Cronbach=0,707).

238

neutral relativamente ao desempenho das instituições da sociedade de acolhimento (não
confiam nem desconfiam).
Em síntese, podemos constatar que existe efetivamente um efeito de contágio
entre os diferentes domínios culturais da vida dos imigrantes. Por outras palavras, existe
uma relação entre ter sido vítima de preconceito e/ou discriminação e a forma como se
percecionam as diferenças culturais e como se avaliam as instituições da sociedade de
acolhimento. Por outro lado, também o isolamento familiar e a integração em grupos
religiosos têm uma relação entre si e com a forma como os sujeitos sentem os impactos
das diferenças culturais e depositam confiança nas instituições portuguesas.
Concluindo, o que uma vez mais se verifica é que, pese embora umas variáveis
mais do que outras ajudem a explicar a configuração do processo de integração dos
imigrantes, a análise multidimensional mostra-nos como a realidade é mais complexa
do que à primeira vista pode fazer parecer. Verificámos tendências e captámos traços
que configuram a vida dos imigrantes brasileiros em análise ou, de outra forma,
constatámos que algumas variáveis descrevem melhor a configuração do espaço dos
processos de integração, mas também observámos que só a sua conjugação e influência
mútua nos permitiu melhor conhecer as suas nuances e o que era menos expectável
observar.

7.5. A associação de imigrantes brasileiros «Mais Brasil»
Uma das expressões identitárias mais frequentes entre os imigrantes é a
formação de associações. A existência de obstáculos no processo de inserção na
sociedade de acolhimento e a perceção partilhada da existência dessas dificuldades por
uma comunidade étnica conduz frequentemente à tomada de consciência da necessidade
de reunir esforços, formando-se assim muitas associações. Todavia, como sublinha John
Rex (cit. por Albuquerque, Ferreira, Viegas, 2000: 17), as associações não podem ser
entendidas apenas como “instrumentos sociais”, elas também funcionam como meios
que permitem preservar a herança cultural ou reforçar a identidade étnica, podendo
assumir, nesse sentido, a designação de associações étnicas. O que não significa que as
associações cumpram sempre estas duas funções ou que as mantenham sempre no
mesmo nível prioritário, até porque as associações acompanham frequentemente as
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várias fases de desenvolvimento de uma comunidade na sociedade de acolhimento e,
por isso, também sofrem mudanças. Albuquerque, Ferreira, Viegas (2000: 36)
descrevem, por exemplo, três períodos de associativismo imigrante, marcadamente
distintos pelas suas prioridades e objetivos, na sociedade portuguesa, até ao final do
século passado. Os anos setenta e oitenta do século XX ficaram marcados por um
período de maior intervenção social de emergência; já durante a primeira metade dos
anos noventa, as associações reforçaram o seu papel como agentes da integração
socioeconómica das comunidades que representam; enquanto a partir de meados dos
anos noventa se dá a maturação do movimento associativo e respetiva
profissionalização110.
Porém, as autoras reconhecem que apesar da volatilidade de funções e objetivos
das associações de imigrantes, aquelas duas funções têm permanecido de forma
transversal aos tempos porque respondem a dois tipos de necessidades com que
regularmente qualquer imigrante se depara e que remetem para a “conservação,
afirmação da cultura de origem e consolidação de um sentimento de pertença com base
numa filiação identitária” e a “prossecução de objetivos de ordem material, a maioria
decorrentes da necessidade de inserção e do desejo de integração num novo contexto
social e cultural” (Idem: 18). No entanto, as estratégias e opções das associações
dependem não só dos seus objetivos como também das parcerias e contatos que se
estabelecem com outras organizações, nomeadamente, com outras associações – de
imigrantes ou não –, das relações com o poder político e relações transnacionais. São
sobre estas e outras questões que procuraremos analisar o papel da Associação Mais
Brasil, no Porto, junto dos imigrantes de origem brasileira.
Em Portugal, João Sardinha fez um retrato aprofundado das associações de
imigrantes, entre as quais, associações brasileiras, tendo identificado dezoito
organizações a nível nacional, das quais cinco têm sede no Porto111 (Sardinha, 2009:

110

Esta proposta seria com certeza alvo de uma atualização se as autoras reescrevessem a obra

atualmente, sobretudo atendendo às mudanças nos fluxos de imigrantes que entraram em Portugal a partir
do início do século XX, em concreto, os imigrantes oriundo da Europa de Leste.
111

Associação Mais Brasil (AMB); Associação da Comunidade Brasileira da Universidade do Porto

(BRASUP); Associação Luso-Brasileira de Saúde Oral do Porto; Movimento das Associações de
Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Portugal (MEBRAP); Associação de Apoio à Cidadania
Lusófona (AACILUS). Esta última é uma associação reconhecida pelo ACIME, embora esteja
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139). Em paralelo com os fluxos migratórios para Portugal, as primeiras associações
que o autor identificou diziam sobretudo respeito a associações profissionais ou
culturais que direcionavam as suas atividades para uma elite, nomeadamente,
profissional. A Casa do Brasil de Lisboa (CBL), fundada em 1992, foi a primeira
associação generalista de brasileiros, tendo-se tornado desde então a principal
associação representativa destes imigrantes em Portugal. Para além de outras
organizações coletivas centradas na cultura e no desporto, é só no final dos anos
noventa, com a intensificação da segunda vaga de imigrantes brasileiros, que novos
movimentos começaram a aparecer em locais onde os brasileiros se começavam a
concentrar, nomeadamente, na Área Metropolitana de Lisboa (Idem: 153-155).
No Porto, a primeira associação com preocupações na área da integração e
direitos surge em 2004. Depois de algumas tentativas falhadas de organizar a
comunidade no Porto112, como o Movimento Brasil e Associação Amigos do Brasil,
parte dos membros da primeira – que nunca chegou a existir – fundaram a segunda, mas
a sua formação não durou muito devido a diferenças ideológicas. Alguns defendiam
uma organização elitista, enquanto a outra metade queria uma associação para todos,
tendo sido estes que se separaram e criaram a Associação Mais Brasil (AMB) (Idem:
155). A AMB, localizada na cidade do Porto – atualmente na Rua do Campo Alegre n.º
1577, loja 60 –, surge assim como a única a representar estes imigrantes brasileiros de
forma generalizada na região. Para percebermos melhor a dinâmica da AMB e o alcance
do seu trabalho atualmente, entrevistamos a sua então vice-presidente [Anexo I.5].
Recuando um pouco no tempo, e para dar conta do seu processo de formação e
estruturação, podemos dividir o trabalho da AMB em dois momentos muito diferentes,
entre 2003 e 2009, sob a direção fundadora da associação, e a partir de 2010, com o
atual corpo dirigente e cujo trabalho acompanhámos mais de perto.
Da reunião de um grupo pequeno de amigos brasileiros nasce, em 2003, o
projeto da fundação da AMB. Sem qualquer tipo de apoio financeiro, mas com a
vontade dos seus membros, os primeiros encontros tinham lugar em casa de um dos
fundadores até terem conseguido ver reconhecida oficialmente a AMB pelo ACIME, em
identificada como “sem atividade conhecida”, o que se deve ao facto da associação, embora mantendo a
sua sede na cidade do Porto, se ter estabelecido no Brasil a partir de maio de 2007.
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Renó Machado (2009: 140-141) refere ainda, nos anos noventa, a Associação de Apoio aos Brasileiros

em Portugal (ABRAP) mas que também caiu devido, e de acordo com as informações dos seus
entrevistados, devido ao caráter predatório das suas iniciativas, que respondiam a interesses próprios.
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2004. Para termos uma noção, o processo de reconhecimento de uma associação de
imigrantes em Portugal é regido juridicamente desde final do século passado113 pela lei
n.º 115/99 de 3 de agosto114, sendo raros os casos em que a legalização se faz
rapidamente ou coincidindo com o ano de constituição (Albuquerque, 2005: 371).
No caso da AMB, possivelmente relacionado com reduzido número de
associações representantes dos brasileiros em Portugal, podemos concluir que o seu
reconhecimento foi relativamente célere. A este propósito vale a pena reforçar que,
como conclui Sardinha (2009: 171), apesar dos brasileiros serem a maior comunidade
imigrante em Portugal, eles não têm as dinâmicas associativas que outras comunidades
têm. Por razões culturais e também porque a CBL foi monopolizando os serviços
sociais voltados para a comunidade brasileira, não se fomentou uma grande necessidade
de formação de outros núcleos, pelo que as poucas associações criadas são destinadas a
nichos de atividades ou populações específicas. Por esta razão, parece-nos, o
reconhecimento da AMB enquanto associação que visa representar os imigrantes
brasileiros em geral numa área geográfica onde não existia outra associação semelhante
e onde a comunidade brasileira é também muito grande, não tinha porque não ser
rápido.
Com objetivos que passavam essencialmente pelo domínio cultural de
intervenção, isto é, ligados à organização de atividades culturais como forma de
conservar e transmitir a identidade cultural (Albuquerque, Ferreira, Viegas, 2000: 38), a
associação foi funcionando durante o primeiro ano com o dinheiro dos seus fundadores
e na base de algumas parcerias conseguidas para organizar momentos de convívio. Uma
atividade que refletia as próprias caraterísticas e necessidades dos membros que
fundaram a associação. Foi apenas em 2005 que a associação conseguiu auferir apoio
financeiro para aquele que seria o seu primeiro projeto de inserção social de imigrantes,
aprovado pelo ACIME, atualmente ACIDI, vigente para os anos 2005/2006.
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Até à data, as associações de imigrantes constituíam-se como meras associações culturais sem fins

lucrativos, estando excluídas, designadamente, do exercício do direito de tempo de antena.
114

A lei define as associações de imigrantes como organizações que têm o objetivo de defesa dos

interesses e direitos dos imigrantes e dos seus descendentes e estipula o reconhecimento da representação
e o direito de receber apoio técnico e financeiro do Estado, entre outros. Quando uma associação é
reconhecida pelo ACIME fica intitulada a participar na definição da política de imigração; nos processos
legislativos relativos à imigração; nos conselhos e organizações consultivas; e a ter direito de antena na
rádio e televisão públicas (Teixeira e Albuquerque, 2005: 17; Albuquerque, 2005: 366-367).
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« (…) o nome do projeto era “Caiva”, de inserção social. Então fazia bastante o trabalho de
inserir as pessoas, com relação a emprego, tipo logístico, e apoio psicológico, atendimento de
forma geral dando informações sobre legalização, sobre a legislação de Portugal…» (Vicepresidente AMB)

No entanto, devido a uma estrutura muito dependente da figura do seu fundador
e presidente, a manifestação de uma doença cancerígena gerou neste a incapacidade de
continuar a dinamizar a associação e, por conseguinte, conduziu a associação a uma
situação de inatividade que quase levou ao encerramento das suas portas durante o ano
de 2009. A título de exemplo, durante este período e na elaboração de um trabalho
anterior (Oliveira, 2009), procurou-se mais do que uma vez o contato com a AMB e
nunca conseguimos obter uma resposta, acreditando mesmo que a AMB tivesse
encerrado definitivamente. Pelo que só após a morte do anterior presidente, a nossa
entrevistada resolve pegar novamente no projeto da associação, assumir a presidência e
reabrir as portas.
«Foi quando nós tivemos a lista e, em 2010, foi aí que começámos. Mas tivemos dificuldades,
como em coisas tão simples como não sabermos a senha do computador, para entrar no email
da associação. Não sabíamos nada, o código de nada, não sabíamos nada, tínhamos tudo
trancado. Foi muito difícil e eu era a presidente, a Ruth era a vice e para nós conseguirmos foi
mesmo tudo muito difícil… conseguir mudar a conta do banco, todo e qualquer problema, tudo
o que era legal foi mesmo muito difícil e complicado, porque não tinha ninguém para dizer
nada e nós tínhamos que descobrir as coisas. E foi o que acabou demorando mais para que a
associação conseguisse engrenar, mas mesmo assim, no meio do ano já conseguimos um
projeto com o ACIDI e logo em seguida um outro, mas foi mesmo com muito esforço.
Trabalha-se mais, mesmo voluntariamente, mesmo pelo ideal de se fazer alguma coisa e
realmente ajudar as pessoas…» (Vice-presidente AMB)

Com objetivos diferentes ou, pelo menos, com a necessidade de priorizar
diferentemente o trabalho da associação, este é um momento que marca a tentativa de
rutura com a imagem que a associação transmitia até então. Os momentos de convívio,
tão importantes para colmatar as saudades do país de origem para alguns, tinham
resultado na transmissão de uma imagem de festividade, e até algum etnicismo, que
afastou outros. Para além dos aspetos mais “positivos” que o capital social intragrupo
havia gerado, verificou-se, assim, a existência de “capital social negativo” (Portes,
2000: 146-149), no sentido em que o capital social apropriado pode produzir
consequências menos desejáveis, nomeadamente a exclusão dos não-membros, as
exigências excessivas aos membros do grupo, a restrição à liberdade individual e o
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estabelecimento de normas de nivelação descendente, que funcionam para manter os
membros de um grupo oprimido no seu lugar de oposição às tendências sociais
dominantes.
«Não, nunca me aproximei de nada disso. Conheci aqui alguns brasileiros e tal, mas viviam
muito em função do Brasil. E eu, como não tinha mais vínculos com o Brasil, nunca cheguei a
me ligar a essas pessoas.» (Entrevista n.º 7: Mulher, 44 anos)

A nova direção da AMB reconhece que essa imagem foi passada e, sem deixar
de continuar a promover eventos com a mesma natureza e objetivos115, procura agora
reorganizar-se e dar prioridade a domínios mais prementes, como são a intervenção nos
domínios socioeconómico e político-legal (Albuquerque, Ferreira, Viegas, 2000: 38),
nomeadamente, no primeiro caso, com a realização de sessões informativas e sessões de
capacitação, recolha e doação de bens materiais e atendimento geral e psicossocial; e,
no domínio político-legal, com aconselhamento e orientação jurídica, dinamização de
projetos de intervenção social116 e participação em eventos científicos117.
«Sim e não, porque a primeira fase da associação, com a outra direção, ela trabalhou mais a nível
de convívio, apesar de fazer esse apoio logístico, mas onde ela aparecia mais era nos momentos
de convívio. Então as pessoas têm essa ideia que é real e, ao mesmo tempo, não é, percebe?
Quando nós entrámos novamente, no ano passado, nós tive sempre essa preocupação de fazer um
trabalho… nós tivemos menos convívio, porque tínhamos que priorizar. Então a prioridade não
foi o convívio, tivemos acho que dois encontros, só, no ano passado. Não que não seja
importante, que é muito importante, mas nós queríamos mudar essa imagem, essa ideia que as
pessoas têm, que a Associação Mais Brasil serve só para festa. Festa é muito importante, mas
não só. E o mais importante não é a festa mesmo, é o apoio mesmo que você dá. Apesar de ser

115

Festa de carnaval, Festa junina, celebração do dia da mulher, picnic nos parques da cidade,

participação na Festa dos Povos, Festa da Independência do Brasil, entre outros.
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Principal projeto: “Reclusão Feminina Brasileira em Portugal: para uma manutenção dos princípios de

Cidadania e Identidade Cultural”, com atividades socioeducativas e de convívio junto às reclusas
brasileiras no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no Porto.
117

III Congresso Internacional das Migrações, em parceria com a AGIR-Associação e com o Instituto

Superior da Maia, realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2011, na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto; I e II Conferência – A brasilidade na Universidade de Coimbra; Social Lab 2012 – Encontro de
partilha e inovação social, realizado na Universidade Católica do Porto, 11-13 julho 2012; Seminário de
apresentação dos resultados do projeto europeu – PIDOP, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade do Porto no dia 27 abril 2012; entre outros.
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importante a festa, porque a pessoa sente solidão, que não tem convívio, isso tudo interfere muito
na vida da pessoa.» (Vice-presidente AMB)

Relativamente ao relacionamento com outras associações, Horta e Malheiros
(2006: 148) propõem aplicar os conceitos de bonding e bridging capital, de Baernholdt
e Aarsother, à análise das associações de imigrantes. Dividir os padrões de
relacionamento da AMB nestas duas dimensões significa analisar primeiramente as suas
redes internas (bonding capital), isto é, as relações de proximidade dos indivíduos e das
organizações dentro do próprio grupo étnico, mas também com vizinhos não étnicos.
Neste caso, a associação refere o trabalho em parceria com duas organizações religiosas,
como são a Obra Católica Portuguesa das Migrações no Porto, mas particularmente com
o Centro Comunitário São Cirilo, para onde reencaminham os imigrantes em situação
mais precárias.
« (…) tirando o órgão do governo, ou então factos isolados, como do Seminário de Vilar. Mas
são situações pontuais de ajuda, porque a própria pessoa está interessada na situação, percebe?
(…) Lembrei também do Centro Comunitário São Cirilo, que é uma instituição que também é de
apoio aos imigrantes e eles têm um trabalho de… acolhem as pessoas por um determinado
tempo, três/quatro meses, pessoas que não têm onde ficar, cada uma na sua situação, e pronto,
resumidamente não têm onde morar. Entramos em contacto, a pessoa vai para a entrevista, passa
e fica por um determinado tempo, até melhorar a situação ou até conseguir voltar para o Brasil,
ou conseguir passagem de volta… a associação vai tentando manter contacto com as pessoas e
tentando apoiar. (…) Pessoas que passam dificuldade, que não têm onde tomar banho… Então
tem um serviço que o Centro Comunitário São Cirilo presta: lavagem de roupa, as pessoas
podem ir lá lavar roupa, tem aula de português, inglês… eles prestam determinado serviço.»
(Vice-presidente AMB)

Dentro do grupo étnico, ainda a nível local, ressalva-se o enorme esforço que
tem sido feito pela nova direção em aproximar-se do Consulado-Geral do Brasil no
Porto. Recebida por mais do que uma vez no Consulado, a AMB foi ainda convidada a
reunir sobre o plano de ação do Ministério das Relações Exteriores e do Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior para os anos 2011/2012 e tem aparecido junto
do Cônsul-Geral em vários eventos. Já o trabalho com outras associações de imigrantes
locais (do mesmo grupo étnico ou não) não existe ou, pelo menos, não acontece por
iniciativa própria. Como Sardinha (2009: 176) detetou na sua pesquisa, na maior parte
dos casos, se existe trabalho coordenado é sob a iniciativa do ACIDI, dos municípios ou
freguesias, das embaixadas ou consulados ou, ainda, por iniciativa de grupos da
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sociedade civil não-imigrantes. Uma circunstância que resulta, como o mesmo autor
identificou, do facto de as associações padecerem de parcos recursos e concorrerem
pelos mesmos recursos disponíveis.
«Pois é, entidades preocupadas com isso andam quase sozinhas, cada uma procurando o seu
ganha-pão. E pelo que eu sei quem dá maior apoio a essas associações é mesmo o ACIDI. É
igual a nós, por exemplo, por mais que queiramos, o que é que nós podemos fazer para ajudar
uma outra associação? (…) O “Brasil”, nome do ex-presidente, ele tinha mais contacto do que
nós [com a Casa do Brasil de Lisboa], e quando nós voltámos no ano passado para colocar tudo
na situação que estava e fazer o que nós fizemos, tivemos que priorizar: fazer o contacto com
algumas entidades que seriam mesmo fundamentais, tipo o consulado… Visitas e apresentação
“Olha, estamos aqui de volta”, não é? O ACIDI, fomos lá até Lisboa para fazer a apresentação,
aqui no CNAI, no consulado, ali no Seminário de Vilar, no Centro Comunitário São Cirilo. (…)
Então essa questão do ser importante o contacto com as outras associações é aquilo que eu falei
para você, é muito desgastante. Cada um fica correndo atrás da sua situação e da sua realidade,
então tem que se priorizar, porque quem dera que fosse uma coisa mais fácil, no qual fosse fácil
abraçar um mais outros, e que é um objetivo, nós temos esse objetivo, todos têm, mas as
dificuldades acabam por complicando esse relacionamento.» (Vice-presidente AMB)

No que diz respeito às ligações externas (bridging capital) com os indivíduos e
instituições representantes da sociedade maioritária e de outros grupos étnicos, pudemos
verificar que a AMB, reconhecida oficialmente pelo ACIDI, recebe deste organismo
grande parte do apoio financeiro com que desenvolve as suas atividades e, por via desse
reconhecimento, tem assento no Conselho consultivo para os assuntos da imigração
(COCAI). Finalmente, no âmbito das relações externas com membros do mesmo grupo
étnico, mas de nível transnacional, a AMB conta, até ao momento, com a troca de
experiências com a Associação Brasileira no Reino Unido (ABRAS), tendo organizado
o “Primeiro Encontro Transnacional de Associações Brasileiras: Brasil e Reino
Unido”118. Todo um trabalho que nos permite concluir sobre a crescente dinâmica que a
AMB tem procurado criar por forma a passar, cada vez mais, uma imagem de
profissionalismo e competência e que tem muito que ver com estas redes. Porém,
questionamo-nos sobre o real papel da associação junto do imigrante comum, isto é,
sobre o seu reconhecimento e impacto efetivos junto dos imigrantes brasileiros.
Num outro trabalho (Oliveira, 2012) – onde se colocou em comparação o
trabalho do Secretariado Diocesano da Obra Católica Portuguesa das Migrações
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Realizado no dia 2 de maio 2011.
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(OCPM) no Porto e da Igreja Pentecostal das Missões (IPM), também no Porto –,
concluímos sobre a dificuldade da OCPM no Porto chegar ao imigrante brasileiro
comum e de como, apesar da OCPM reconhecer o esforço da AMB no sentido de reunir
a comunidade nas atividades e eventos, também esta última sofria da mesma
dificuldade. Não podemos deixar de argumentar que, desde então, muito trabalho tem
sido realizado e que, provavelmente, hoje são mais os que conhecem a AMB119. No
entanto, uma concretização que nos parece ficar ainda muito aquém do desejado até por
parte da AMB. Observando o baixo nível de participação na página da associação no
sítio do Facebook – atual meio privilegiado pela AMB para transmitir informação –
facilmente corroboramos isso mesmo.
Por outro lado, pudemos verificar que, apesar dos cerca de oitocentos associados
inscritos na base de dados da associação120, esse estatuto de associado não exige mais
do que o preenchimento de uma pequena ficha de contato, recolhido muitas vezes
depois de um momento pontual em que o imigrante procura a associação à procura de
ajuda para a resolução de algum problema ou necessidade. Até porque o perfil do
imigrante que geralmente procura a associação é o de um indivíduo com pouca
capacidade financeira. A entrevistada considera mesmo que, independentemente de ter
formação superior ou não, de ter acesso ou não à informação e de saber usá-la, a maior
destrinça entre o imigrante que procura e o que não procura a associação reside na posse
de recursos para resolver os seus problemas. Pelo que, com a capacitação do imigrante e
a resolução dos problemas, os associados continuam a receber informação, mas poucos
são os que aparecem nos momentos de convívio.
«Sócias elas [as pessoas] continuam, mas elas procuram mesmo mais num momento de aflição.
À medida que a vida delas se organiza, aí pronto, já não se faz necessário. Elas levam o rumo, o
caminho delas, pronto, seguem a sua vida. A associação serve mesmo na hora do apoio, da
dificuldade mesmo. Ou, fora isso, nos momentos do convívio que, apesar de tudo, as pessoas
sentem a necessidade desses momentos de convívio. (…) Mas uma coisa é certa: as pessoas,
sempre que vão em qualquer que seja o convívio, ou qualquer formação, elas sempre ficam
muitíssimo satisfeitas, mesmo que sejam dez pessoas. Elas dizem “Ah, não imaginava isso…”.»
(Vice-presidente AMB)
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A celebração do Dia da Independência do Brasil na Ribeira do Porto, no dia 7 de setembro de 2012,

com a presença de centenas de pessoas foi certamente um desses.
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Dados recolhidos quando acompanhamos o trabalho da AMB durante o ano de 2011.
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Entrevistámos um desses casos, de uma imigrante ilegal que, no momento que
mais precisou de apoio, encontrou na AMB a informação que precisava para perder o
medo e lutar pelos seus direitos. Atualmente continua a receber informações da
associação, mas explica porque deixou de participar nos convívios e atividades
promovidos.
«Nós fomos a Fátima através deles e, no início também quando eu cheguei, porque muita
gente dizia “Ah não pode, não tem direito a crédito porque são ilegais”. Eu acho que ajudou
muito porque as pessoas falavam “Não, não tem direito a nada, não pode passar na porta e
falar…” Questões de saúde e assim eu ficava preocupada que acontecesse alguma coisa e,
então, eu fui lá. Até foi uma colega que me falou para eu ir lá porque eu perguntava algumas
coisas e ela “não sei porque não tenho criança” e me deu o endereço, era na Rua das Flores.
Aí eu fui e me explicaram que criança é de lei mundial, tem direito a saúde, educação. Foi aí
que eu fiquei mais firme, perdi o medo porque eu tinha até medo de ir nas creches e tudo. Tudo
eu tinha medo de me denunciar e aí… consegui na casa praça de Cedofeita, não tinha vaga
ainda, fui indo, insistindo. Fui, tirei o cartão também lá na Carvalhosa, no centro de saúde…
Então, houve um monte de coisas, de informações. (…) Não [vou], por falta de tempo. Já tive
até interesse em alguns [workshops], mas… Tenho sempre notícias, mas trabalho muitas
horas.» (Mulher, 32 anos)

A então vice-presidente assumiu na entrevista o objetivo de estabelecer um
sistema de quotas, até para ajudar, de alguma forma, a manutenção da associação, mas
que no atual momento ainda não pôde ser colocado em prática. Num momento de
transição, os principais objetivos da associação passam por estabilizar a estrutura e
continuar a chegar a mais imigrantes necessitados de apoio. Para isso, a AMB coloca
como sua prioridade conseguir ter a associação aberta diariamente e num horário
prolongado, com um funcionário a tempo inteiro que possa prestar apoio aos
imigrantes121. Associado a este, a direção almejava, ainda, a mudança para um espaço
maior, onde fosse possível receber mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Uma
mudança que a associação fez ainda durante o tempo em que acompanhamos de perto o
seu trabalho.

***
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Desde janeiro de 2013 encontra-se aberta segunda e sexta-feira das 14h às 18h; terça, quarta e quinta-

feira das 14h às 20h.
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Em síntese, ao contrário da maioria das associações, que geralmente se formam
para suprir as necessidades mais prementes dos imigrantes, a AMB iniciou a sua
atividade particularmente direcionada para as dinâmicas culturais procurando responder
à necessidade de manutenção e afirmação da cultura de origem de um conjunto de
indivíduos já relativamente bem inseridos na sociedade de acolhimento. Aliado a isso, a
inicial ausência de recursos e a doença e morte do seu presidente também não
permitiram que se tivesse conseguido ir mais longe. Mantendo o mesmo nome, a AMB
precisou quase de uma refundação, com alterações nos corpos dirigentes e uma nova
priorização dos seus objetivos. O processo foi difícil, lento e nunca totalmente
concretizado nos seus objetivos, sobretudo pela escassez de recursos e dificuldades de
mobilização da comunidade. Por estarem bastante ligados às suas formas internas de
capital social, baseadas na família, amigos e conhecidos, o recurso a associações de
imigrantes e outras organizações de apoio pelos brasileiros é minoritário (Lages et al.,
2006).
Atualmente, a AMB desenvolve um trabalho mais equilibrado entre as suas
funções culturais, socioeconómicas e político-legais e parece finalmente refletir uma
estrutura mais consolidada, tendo adquirido com isso uma maior dinâmica interna e
externa. Mas parecem ainda ser as formas de solidariedade informal, particularmente
interétnicas que continuam a prevalecer, sobretudo quando se verifica a manifestação de
uma vontade de afastamento a uma pertença étnica comum, como Renó Machado
(2009: 143) já havia identificado na sua pesquisa e também aqui pudemos constatar
(ponto 7.4. Redes e pertenças sociais: da família às organizações). Aprofundaremos de
seguida o que acontece quando a estas questões se sobrepõe a identidade religiosa.
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Capítulo 8. O papel da comunidade religiosa na integração dos
imigrantes de origem brasileira
“O revivalismo religioso que, em muitos lados, se manifesta mais
ou menos intenso, porventura não significa um reencontro com
uma fé perdida em alguma fase da vida, mas talvez um regresso ao
reencontro do mundo e uma busca de novos espaços de
sociabilidade ou a recriação de uma dimensão litúrgica, cada vez
mais sentida para a existência.” (Fernandes, 1990: 76-77)

Temos vindo a argumentar sobre a importância das redes de sociabilidade no
processo de integração social dos imigrantes. Para além dos núcleos primários de
residência e vivência, focamos o papel da AMB na integração da comunidade brasileira
e na inserção dos indivíduos na sociedade de acolhimento, mas também das suas
dificuldades em trabalhar com os imigrantes brasileiros no Porto. Vejamos agora o que
acontece quando a identificação religiosa funciona como motor de reunião e
organização do grupo122.
Tal como Hirschman (2010), apesar de reconhecermos que o valor da religião é
usualmente considerado em termos espirituais, interessou-nos compreender que outros
benefícios, nomeadamente sociais e económicos – particularmente relevantes no caso
dos imigrantes por terem geralmente muitas necessidades e poucos recursos –, podem
derivar da participação em organizações ou comunidades religiosas. Não se trata de uma
noção reificada de comunidade, mas de uma noção que invoca a dinâmica coletiva não
só por ser um elemento estruturante da identidade, mas também porque a ideia de
comunidade, associada à partilha de valores e associação duradoura, é frequentemente
suficiente para motivar as pessoas a confiar e a ajudar-se mutuamente, mesmo na
ausência de relacionamentos pessoais longos (Hirschman, 2010: 392). Portanto, a
comunidade pode funcionar, como refere Tshannen (1998), como um expert system – no
sentido de Giddens – porque oferece as soluções para uma série de problemas da vida,
através de um processo de reapropriação que se faz da religião para fazer sentido à
identidade pessoal. Para lá das teorias da secularização ou do desencantamento do
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Parte deste texto foi publicado em Oliveira (2012), onde se explica que o artigo em questão resultava

da dissertação de doutoramento em curso, agora apresentada.
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mundo, a religião, em geral, e as comunidades religiosas, em particular, continuam
assim a orientar a vida dos migrantes nos mais “variados níveis: cívico, económico,
afectivo, cultural, linguístico e, certamente, religioso. Todas estas dimensões adquirem
especial relevância e transversalidade no caso das comunidades de imigrantes” (Vilaça,
2008: 25).
Concluímos noutro lugar (Oliveira, 2012) que a Igreja Católica portuguesa,
maioritária e com longa experiência de trabalho social, nomeadamente vocacionado a
acolher imigrantes através do trabalho da OCPM, tem revelado uma grande dificuldade
em chegar ao imigrante de origem brasileira no Porto. Ao contrário da Igreja Católica,
que se carateriza por ser fortemente institucionalizada, as igrejas evangélicas “por serem
mais pequenas, menos burocratizadas, menos hierarquizadas, frequentemente mais
recentes e mais receptíveis à mudança, revelam-se melhor equipadas para responder aos
desafios colocados pelo transnacionalismo e mais aptas para operar em novos espaços
religiosos” (Curtinhal, 2007: 38).
A própria conversão ou conversão interna, como designa LeBlanc (isto é, entre
diversas manifestações de uma mesma tendência religiosa), representa uma certa fluidez
religiosa, onde o proselitismo adquire novos contornos e as práticas religiosas dos
migrantes se permitem não ser, nem réplicas exatas das do país de origem, nem
construções completamente novas. São práticas que se constroem em relação com o
lugar de origem e a sociedade de imigração, mas também a partir de “entre-lugares” que
articulam as ligações transnacionais (Meintel e LeBlanc, 2003: 6). Como afirma Levitt,
“God needs no passport” porque as tradições religiosas dão aos seus seguidores
símbolos, rituais e histórias que eles usam para criar paisagens sagradas alternativas,
frequentemente mais relevantes nos imaginários individuais dos sujeitos do que as suas
fronteiras nacionais e étnicas (Levitt, 2007: 12-13). O autor defende que algumas
pessoas não vivem de acordo com um atlas, elas pensam-se a si próprias numa paisagem
religiosa não propriamente dividida em nações ou abrangendo o mundo inteiro, mas
delineada pelo espiritual e o sagrado. Não que a “cidadania religiosa global”, como a
classifica, substitua o seu equivalente político ou que tenha o mesmo poder e
possibilidade. O autor chama apenas a atenção para uma categoria de pertença religiosa
que é relevante para muitas pessoas e que imita muitas das caraterísticas e resultados da
cidadania política (Idem: 83).
Uma transcendência espaciotemporal que é particularmente evidente nas igrejas
protestantes, onde se juntam caraterísticas como a importância da livre interpretação
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bíblica e da vivência religiosa – funcionando como um elemento facilitador para que
qualquer crente possa sentir o chamamento e criar uma nova seita, denominação ou
Igreja (Rodrigues, 2007) –, mas também a ideia de que a pertença religiosa não é uma
obrigação ou dever e pode ser um objeto de consumo ou de escolha:
“I go to church (or to another religious organization) because I want to, maybe for a
short period or maybe for longer, to fulfill a particular rather than a general need in my
life and where I will continue my attachment so long as it provides what I want, but I
have no obligation either to attend in the first place or to continue if I don’t want to.”
(Davie, 2006: 281).

O pentecostalismo, que encontrou no seio do protestantismo a sua marca
distintiva no falar em línguas123, entrou em Portugal, à semelhança do que aconteceu no
Brasil e, antes disso, como até então se havia expandido nos Estados Unidos, através
dos migrantes. Num movimento que é, assim, reflexo de uma diáspora mais vasta, em
que o pentecostalismo e os migrantes se têm movido lado a lado, desafiando as igrejas
históricas e as suas sociedades. Para termos uma ideia, embora o Brasil permaneça com
o maior contingente populacional católico do mundo, sabemos que o número de
evangélicos e, particularmente, evangélicos pentecostais tem crescido de forma
acentuada e o catolicismo tem lutado para não perder os seus fiéis. Dados de uma
pesquisa sobre o mapa religioso brasileiro (Neri, 2011) revelam-nos que, em 2009, o
catolicismo brasileiro atingiu a menor participação de sempre, com 68,4% de brasileiros
a assumirem-se como católicos, contra 12,8% de evangélicos protestantes (sobretudo
pertencentes à Assembleia de Deus) e 7,5% de outros evangélicos (maioritariamente da
Igreja Evangélica Batista).
Por sua vez, em Portugal, embora ainda de forma não tão evidente, tem-se
verificado a mesma tendência. De acordo com a pesquisa da Universidade Católica
sobre as identidades religiosas no país124, entre 1999 e 2011 a percentagem de católicos
no país diminui 7,4% (86,9% em 2001 para 79,5% em 2011), enquanto os que têm uma
religião diferente da católica cresceram de 2,7% para 5,7%. Nomeadamente, o maior
crescimento verifica-se mesmo entre os protestantes – predominantemente evangélicos
–, que atualmente representam 2,8% e, em 2001, eram apenas 0,3% (Teixeira, 2012).
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Falar em línguas é a evidência do batismo com Espírito Santo.

124

O erro máximo da amostra com um grau de confiança de 95% é de ±1.6%.
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Por outro lado, à semelhança, também, do que havia acontecido no Brasil – onde
o pentecostalismo veio a proporcionar aos migrantes coesão, segurança e novas
oportunidades sociais e económicas125 –, em Portugal o pentecostalismo brasileiro foi já
reconhecido como um elemento de supressão da necessidade de identificação para os
imigrantes que, num ambiente onde se sentem estranhos e frequentemente
desconfortáveis, procuram distanciar-se do estereótipo que os portugueses têm sobre os
brasileiros e fazem-se reconhecer como diferentes diante dos outros indivíduos (Téchio,
2008). Por outro lado, contrariamente às igrejas tradicionais, “através da possibilidade
de quem quer que seja, leigo ou sacerdote, homem ou mulher, celibatário ou casado,
receber os dons do Espírito Santo, a religiosidade pentecostal e a carismática
popularizam o acesso ao sagrado” (Mariz, 2009: 182), permitindo que ‘povo pregue
para povo’ (Téchio, 2011: 99). São igrejas conhecidas por “igrejas do pobre” e não “a
igreja para o pobre”, como a Igreja Católica (Rodrigues, 2007: 139).
“Diferentemente dos líderes em igrejas tradicionais que muitas vezes parecem distintas
das carências e problemas reais da comunidade, os líderes pentecostais, oriundos do
mesmo meio, tem uma compreensão do sentido da vida, dos sofrimentos e aspirações e
seus membros, e isto se torna um conhecimento poderoso no trato da comunicação e
influência.” (Téchio, 2011: 96-97)

8.1. A Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa (ADCP)
É neste contexto que surge o interesse pelas Igrejas pentecostais, como é o caso
da Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa (ADCP). Os mais atentos questionarse-ão pela razão de não termos optado pelo estudo da Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD), a mais proeminente das igrejas evangélicas de origem brasileira em Portugal e,
em particular, no Porto, sendo responsável por um dos mais mediatizados casos de ação
de protesto na cidade. Porém, para além de ser uma igreja já largamente estudada126, é
uma igreja demasiado grande e de difícil acesso, sobretudo devido aos processos de
estigmatização de que é alvo. Uma estratégia natureza antropológica adequar-se-ia mais
125

Para um conhecimento mais profundo sobre as origens do pentecostalismo brasileiro, entre outros,

recomenda-se a obra de Paul Freston, Protestantes e política no Brasil, 1993.
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Ver a este propósito, por exemplo, as obras de Anders Ruuth e Donizete Rodrigues, Deus o Demónio e

o Homem, 1999; ou de Clara Mafra, Na posse da palavra, 2002.
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à pesquisa desta realidade, uma opção que não se adequava com a natureza e objetivos
da nossa pesquisa.
Posto isto, depois de alguns entraves e certos trilhos percorridos127 chegamos à
ADCP. Localizada em Rio Tinto – Gondomar –, a cerca de 300 metros da rotunda da
Areosa, conhecida por ligar os concelhos do Porto, Gondomar e Maia, a ADCP existe
oficialmente desde 2005, mas a sua abertura surge no seguimento da existência de uma
pequena comunidade de crentes que anteriormente congregavam sob a orientação de
outro Pastor naquela mesma zona, embora de forma não oficial ou legalizada. A ADCP
é, por isso, um entre muitos exemplos de Igrejas que funcionam durante anos em
pequenos espaços – como garagens ou salas, despercebidos a olho nu –, onde
geralmente reúne um número reduzido de pessoas e cuja existência dão a conhecer em
estratégias muito informais, de passagem da palavra, geralmente a amigos, familiares ou
colegas de trabalho. Igrejas que inviabilizam qualquer tentativa de mapeamento de uma
esfera religiosa ultra minoritária, pelo que não só o norte de Portugal é a região onde o
catolicismo é mais vincado (89,5%), como a percentagem de protestantes (entre os quais
evangélicos) é a segunda mais baixa a seguir ao Alentejo (0,8%) (Teixeira, 2012: 9).
Por outro lado, são Igrejas que não se encontram registadas no Cadastro Central de
pessoas coletivas religiosas (FCPC), do Ministério da Justiça, ou mesmo no Prontuário
Evangélico128. Neste último caso, uma situação que ocorre mesmo em situações em que
as Igrejas se encontram já oficialmente reconhecidas como agentes religiosos, como é o
caso da ADCP.
«Nunca tivemos um diálogo, nunca recebi um comunicado da aliança evangélica. Sendo nós que
já existe, nossa instituição já existe nos meios comunicativos, eu acho que a aliança evangélica,
automaticamente, deve ter uma noção da existência também da comunidade, sendo ela que já
esteja registada nos padrões do país mas… Questões de oportunidade. Estamos aberto a…
Porque a nossa intenção é se unir. É unir forças. A aliança evangélica já é um órgão que já existe
há muito mais anos aqui no país e que uma boa parte das Igrejas também já têm uma forma de
ligação. Acho que é questões mesmo burocráticas… Pronto.» (Pastor ADCP)
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Ver a este propósito o ponto 4.3 - Uma focalização particular: estudo de uma comunidade religiosa.
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Publicação que reúne toda a informação acerca da comunidade evangélica em Portugal, mas cuja

recolha de informação depende das próprias igrejas preencherem um formulário e de, por consequência,
se filiarem à Aliança Evangélica Portuguesa.
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Aproveitando, então, a existência da anterior comunidade, e procurando fazer
com que esta não se dispersasse depois da saída forçada do anterior pastor129, a ADCP
instala-se na zona da Areosa130 também por ser uma área de grande confluência de
pessoas, tendo em vista o processo de evangelização. Com uma estrutura independente
da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal – pelo que a sua maior ligação ao
mundo evangélico, mas sobretudo pentecostal, se dá através de convites informais feitos
a pastores para pregarem em diferentes Igrejas –, a ADCP responde diretamente à
Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, numa estrutura que podemos associar
ao modelo “associatif charismatique” de Willaime131 (2012: 505), que assim o define
pela sua fraca organização supra local e forte personalização em torno da figura do
pastor local. Neste tipo de igrejas, acrescenta o autor, a conceção de Igreja é a de uma
congregação livre, onde o carisma é pessoal, o magistério é carismático e onde existe
forte identificação dos poderes pessoal e ideológico e, por isso, onde se reconhece que o
lugar da verdade está com o próprio líder religioso entendido como profeta e chefe
incontestável do grupo religioso (Willaime, 2012). Caraterísticas muito evidentes
também na ADCP onde, inclusive, é frequente o uso do termo “o meu Pastor”, como
captado em entrevista. Não o “Pastor da minha confissão ou religião” nem o “Pastor da
minha Igreja”, mas um Pastor muito pessoal a quem é reconhecida legitimidade e
verdade na orientação da vida individual dos seus seguidores.
«Cheguei, chamei o meu Pastor aqui nesta mesa (…)» (Entrevista n.º 10, Irmã)
«Eu me relaciono muito bem com o meu Pastor (…)» (Entrevista n.º 14, Diaconisa)
«Inclusive o pastor Unelmo já conversou com o meu Pastor lá.» (Entrevista n.º 16, Missionária)
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O pastor que ministrava os cultos junto da comunidade local não podia permanecer no país por razões

de natureza legal.
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Desde 2005 a ADCP abriu mais seis congregações, entre Braga e o Algarve, mas atualmente subsiste

apenas a do Porto e Coimbra.
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Recorrendo ao modelo tipo-ideal de Igreja e Seita de Weber e Troeltsch e com base no pressuposto de

que, como diz Weber, a religião é uma forma de agir em comunidade, Willaime (2012) propõe-se analisar
a forma como esse agir em comunidade varia de uma religião para outra e mesmo de uma confissão para
outra. Por essa razão, o autor analisa as diferenças entre as confissões cristãs a partir das diferenças de
funcionamento do poder e da normatividade e propõe quatro modelos ideais-tipo, aos quais, reconhece,
nenhuma igreja se reduz. Assim, no extremo oposto do modelo “institutionnel rituel” das Igrejas Católica
e Ortodoxas, propõe o modelo “associatif charismatique” das Igrejas Pentecostais e “Megachurches”.
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Relativamente à comunidade de crentes, embora, em média, a nossa observação
tenha registado cerca de cinquenta pessoas nos cultos de quinta-feira e entre oitenta a
cem nos cultos de domingo, menos de metade são brasileiros132 e, destes, cerca de
metade tem uma presença muito irregular. Por viver largamente de uma população
imigrante, na ADCP tem sempre quem chegue pela primeira vez e quem se despeça por
estar de regresso ao país de origem ou de partida para outras terras. Para termos uma
ideia, desde a sua abertura, a ADCP tem um registo de cerca de setecentas pessoas que
se converteram, porém são apenas entre doze a quinze aqueles que todos os anos se
batizam e se tornam membros.
«Umas setecentas pessoas, por volta de um livro que nós temos de registo de pessoas que se
convertem. Agora pronto, permanência é que já é outra coisa. Que, às vezes, a pessoa vem, se
entrega para Jesus, viaja, vai para o seu país ou vai trabalhar fora, enfim, tivemos, temos aqui
relato de passagem.» (Pastor ADCP)

A adesão aos cultos depende da programação, isto é, por exemplo, da divulgação
da visita de um Pastor convidado, o que atrai mais pessoas, mas a adesão é variável
sobretudo consoante o tipo de culto, com a participação mais ativa dos imigrantes
brasileiros nos cultos de quinta-feira. Ao contrário dos portugueses, culturalmente
acostumados ao culto tradicional da Igreja Católica e a uma vivência mais íntima da fé,
os brasileiros revelam um maior à vontade com a exaltação das suas crenças e vivemnas de forma coletivamente mais fervorosa. Como refere Fenton (2004) a este propósito,
analiticamente não existem grandes dificuldades em distinguir religião e etnicidade.
Enquanto a primeira “é baseada em sistemas de crença e regulação moral, usualmente
com referência a uma ideia de sagrado e a uma crença num Deus ou deuses; a segunda
diz respeito à articulação social e cultural da ancestralidade, real ou imaginada”.
Todavia, esta concetualização também abre caminho para o entendimento da forma
como etnicidade e religião fazem parte da mesma realidade, nomeadamente porque “as
comunidades étnicas podem incluir ou expressar certas qualidades religiosas, enquanto
a fé religiosa pode adquirir dimensões comunitárias e étnicas” (Fenton, 2004: 57).
No Brasil, de acordo com Curtinhal (2007: 52), quer o Pentecostalismo, quer o
Catolicismo, quer as religiões afro-brasileiras têm subjacente uma religiosidade popular
132

A comunidade de crentes da ADCP é constituída essencialmente por portugueses e imigrantes, entre os

quais se destacam os brasileiros, mas também africanos e alguns de outras minorias étnicas, como
ciganos.
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que, apesar de ser expressa diferentemente em cada uma destas correntes religiosas,
apresenta como denominador comum o facto de ser útil, sendo que esta utilidade se
prende com a resolução de problemas da vida quotidiana dos crentes.
«Above all, popular religiosity is utilitarian. Concerned with matters of daily survival,
the poor seek to manipulate the supernatural, not primarily for rewards in the afterlife,
but for divine aid in the here and now» (Chesnut, cit. por Curtinhal, 2007: 52).

Por esta razão, se percebe o comentário do historiador Diarmaid MacCulloch
(2010), num documentário sobre o tema, quando refere que nas sociedades europeias
nos habituamos a frequentar o terapeuta, o psicólogo ou o psiquiatra se temos
descontentamentos e frustrações, ou a ir ao futebol e à danceteria se queremos exaltar as
nossas emoções, enquanto nas igrejas pentecostais, nomeadamente de origem brasileira,
mas também africana, todas essas esferas se concentram num único espaço. Na ADCP
os cultos de libertação (quintas-feiras) são a expressão máxima disso mesmo, sobretudo
no momento de expulsão dos demónios.
«Há um público quinta e há outro público no domingo que é variado. Há uns que gostam dos
cultos mais ativado e há outros que gostam de um culto mais família, ali mais, enfim… Aí vem
no domingo que é um culto mais suave, mais… Então quinta-feira é um culto mais para a área da
libertação, para a área… Mexe muito com o lado mesmo espiritual e pronto, enfim, as pessoas já
vêm na quinta-feira sabendo que é um culto mais forte. Onde nós oramos com mais frequência,
com mais eloquência, né?» (Pastor ADCP)

Por outro lado, também na ADCP os imigrantes, particularmente brasileiros, mas
também africanos, são sobretudo pessoas em situação fragilizada que, por falta de
informação ou de condições, procuram na Igreja algum tipo de apoio. Segundo o Pastor,
são geralmente pessoas que já eram evangélicas – pentecostais ou não – e que, por isso,
depositam confiança no papel da Igreja na resolução de problemas espirituais, mas
também psicológicos.
«E um dos nossos objetivo aqui no país, além do evangelismo, é também dar apoio psicológico,
no lado espiritual das pessoas. Cê sabe que o imigrante, só dele sair do seu país e vir para um
outro país, ele já passa por alguns problemas psicológico, que é largar filho, largar esposa, largar
marido, enfim, vem tentar uma vida melhor. Há muitos que vieram nesse propósito, que hoje já
não é mais o caso, né? (risos) Mas o propósito foi esse. Então, nós fomos enviados para cá até
mesmo por questões que havia membros lá no Brasil, que fazendo parte de instituições
evangélica, de Igrejas evangélicas, que vieram para cá, e por motivo de não ter a mesma Igreja
que havia no Brasil e, então, nós pensamos: “Porque não ter local aonde também possa ter uma
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assistência pastoral, que Pastores aqui possam ser enviado para Portugal para dar assistência
espiritual a essas pessoas que estão lá com alguns problemas e, principalmente, na área
emocional, enfim, abrange todas as áreas?”» (Pastor ADCP)

Mas se a questão do apoio psicológico é muito relevante, os benefícios de
natureza material e logística associados à pertença à comunidade religiosa também
podem ser muitos. Assim, pese embora o discurso por parte do Pastor da ADCP seja
direcionado fundamentalmente para a função manifesta de salvação (Wilson, 1992) – tal
como acontece na Igreja Pentecostal das Missões (Oliveira, 2012) –, podemos verificar
igualmente que a ADCP cumpre uma série de funções sociais de natureza material e
logística no dia a dia destes imigrantes que, apesar de manifestas, não são primárias aos
objetivos da igreja.
«Há imigrantes, às vezes, pessoas que acaba de chegar aqui no país que, às vezes, por não ter
muito conhecimento e, às vezes, até não têm conhecimento da própria, como é que se diz assim,
da própria ajuda que o governo pode oferecer. (…) Então, quando vêm para cá,
automaticamente, essa pessoa já vem sabendo que aqui também… Também já fez até pesquisa
na Internet, já sabe que aqui também tem Igreja evangélica. Aí ele vem, em vez de procurar a
outros órgãos público, por eles não ter conhecimento, eles vêm diretamente a uma Igreja
evangélica porque já sabe que há uma forma de ligação, uma irmandade. Então, aquela pessoa já
chega com um cumprimento, dando a “paz do senhor”, já se identifica, que pertence também
Assembleia de Deus lá no seu devido país. Aí por essa questão também nós já temos mais um
dever, a mais. Claro que ajudar o próximo é um mandamento. Amar ao próximo como a ti
mesmo independente de qualquer instituição, de qualquer religião, esse amor às vidas e às almas.
Agora quando se trata também, claro, se trata de pessoas que já faz parte da própria instituição,
que vem de outros países, ou que seja Evangélico, precisa nem ser da Assembleia de Deus,
automaticamente a gente faz uma reunião aqui na Igreja, passamos a necessidade daquele
imigrante: se precisa de cama, geladeira, alguma coisa, nós ajuntamos e damos para aquela
pessoa um suporte, se possível até alugar um quarto para aquela pessoa venha a se sentir bem. É
uma forma de ajuda. Ajudamos nos primeiros meses, tentamos conseguir vagas de trabalho com
alguns que já tão aqui dentro da Igreja, ou alguns que têm empresas que pertencem à Igreja.
Damos preferência para essa pessoa para conseguir trabalho logo, já.» (Pastor ADCP)

Um trabalho que é conseguido através da mobilização e esforço da própria
comunidade religiosa e mesmo da experiência acumulada que cada um individualmente
tem, não existindo qualquer tipo de parceria ou redes com outras organizações ou
instituições, pelo que todo o apoio é totalmente informal. Quando a comunidade não é
capaz de resolver internamente o problema, o que eventualmente acontece é, segundo o
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Pastor, um acompanhamento ao CNAI ou ao SEF. Vejamos agora o que dizem estes
imigrantes de origem brasileira sobre o assunto.

8.2. Os imigrantes brasileiros na ADCP
Para um retrato mais pormenorizado da comunidade e do papel da ADCP junto
dos imigrantes brasileiros, fomos questionar diretamente estes últimos133. Com
objetivos diferentes do inquérito geral, até porque o número de inquiridos é muito
pequeno, com a aplicação do inquérito procurou traçar-se o perfil da comunidade de
imigrantes brasileiros que frequenta a Igreja e perceber o real impacto da pertença à
comunidade na vivência do processo migratório. Reforçamos o inquérito com a
administração da entrevista a todos os que se disponibilizaram, dando a esta não um
papel auxiliar, mas antes uma maior centralidade analítica devido à especificidade do
próprio objeto em análise. Por outras palavras, devido ao caráter privado e subjetivo da
pertença religiosa e da sua indissociabilidade em relação ao modo como o sujeito
perceciona e vivencia a migração, a técnica da entrevista foi escolhida como o melhor
instrumento para captar estes domínios menos mensuráveis e que, neste contexto
particular, acreditamos ajudarem a melhor explicar a sua especificidade.
Posto este comentário introdutório, comecemos então por dar conta de quem são
estes imigrantes do ponto de vista sociodemográfico. Dos 21 sujeitos que responderam
ao inquérito, 15 são mulheres (71,4%) e 6 são homens (28,6%), um pouco em reflexo da
composição da própria comunidade, onde é evidente uma predominância de pessoas do
género feminino. Com idades compreendidas entre os 17 e os 50 anos de idade134, a
maioria é casada ou vive em união de facto (12 – 57,1%) – 11 dos quais com
cônjuge/companheiro de origem brasileira (78,6%) –, 6 são solteiros (28,6%), 2 são
divorciados (9,5%) e 1 é viúvo (4,8%). Pessoas que, do ponto de vista residencial, tal
como se previa, residem particularmente nos concelhos envolventes à ADCP,
nomeadamente, 9 são do Porto (42,9%), 5 de Gondomar (23,8%) e 1 da Maia, mas há
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Para uma melhor compreensão do processo de administração das técnicas de recolha de dados na

ADCP, ver o ponto 4.3. “Uma focalização particular: estudo de uma comunidade religiosa”.
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Apesar de ser menor de idade, o inquirido com 17 anos de idade estava acompanhado dos seus pais no

momento de resposta ao inquérito, não levantando qualquer problema ao seu preenchimento.
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também quem venha de Valongo (2), Matosinhos (1) e Vila Nova de Gaia (1) [Anexos
VIII.1 a VIII.4.1].
«Mudei para cá principalmente pela proximidade com igreja, também, pela questão monetária.
É mais em conta. Porque lá morava numa casa com outros estudantes, aqui moro num local
sozinho. É pequeno mas é sozinho. Tem certa privacidade, também, e está próximo da Igreja.»
(Entrevista n.º 13, Evangelista)

Todos os imigrantes chegaram a Portugal a partir da viragem do século (ano
2001), estando 11 (52,5%) numa situação de média permanência, isto é, entre dois a
cinco anos de estadia, e 8 há seis ou mais anos (38,1%). Indivíduos que, tal como se
verificou na amostra mais geral, migraram sobretudo em função da procura de trabalho
e melhores condições de vida (11 – 52,4%), mas também para se juntar à família (5 –
23,8%) ou para estudar (2 – 9,5%) [Anexos VIII.5 e VIII.6].
Sozinhos (10 – 47,6%) ou em família (10 – 47,6%), 14 entraram em Portugal
maioritariamente com visto de curta duração (66,7%) ou mesmo, afirmam, ilegalmente
(4 – 19%), revelando assim a fragilidade deste trajeto migratório. Um dos nossos
entrevistados conta-nos, por exemplo, como entrou ilegalmente em Portugal [Anexos
VIII.7 e VIII.8].
«Não. Ilegal. Eu vim do Brasil para a Alemanha. Da Alemanha é que eu vim para aqui. (…) Eu
vim induzido a ganhar dinheiro. Lá eu trabalhava, eu tinha a minha casa, eu tinha tudo e
falaram para mim: “vai para Portugal que tu vais ganhar muito dinheiro”. E larguei tudo.
Larguei minha esposa, minha filha… Larguei tudo e vim. Cheguei aqui, como se diz, você solta
um cego na rua, um cego vai-se guiar mais do que eu. Foi como eu cheguei aqui em Portugal.»
(Entrevista nº 11, Obreiro)

Apenas 1 pessoa entrou já com Visto de estada temporária (4,8%) e 2 com Visto
de residência (9,5%). Atualmente, porém, a maioria encontra-se em situação regular (18
– 85,8% possuem algum tipo de visto) e um tem mesmo (dupla)nacionalidade (1 –
4,8%), mas duas pessoas referem ainda não ter documentos que os autorizam a
permanecer legalmente no país (9,5%) [Anexo VIII.8.1].
«Não, que eu não resolvi. Na verdade eu estou aqui em Portugal já… Não tenho… Meu visto já
não dá mais. Eu já estou há três meses já ilegal aqui.» (Entrevista n.º 15: Irmão)

Do ponto de vista dos recursos escolares, trata-se de uma população pouco
escolarizada cuja maioria, no país de destino, não procurou ver reconhecida
oficialmente a sua formação ou mesmo melhorá-la (16 – 76,2%). Atualmente, apenas 2
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pessoas possuem um nível do ensino superior (9,5%), sendo que 7 possuem até ao
ensino básico/fundamental completo (33,3%) e 12 o ensino secundário/médio completo
ou incompleto (57,1%) [Anexos VIII.9 a VIII.9.2].
Em consonância com o predomínio de situações em que o sujeito migrou em
função de objetivos de procura de trabalho e de melhores condições de vida, e também
como a faixa etária desta população fazia adivinhar, trata-se sobretudo de população
ativa, com mais de metade a exercer uma profissão (12 – 57,2%) a tempo inteiro ou de
forma parcial, seguido dos desempregados (4 – 19%), domésticos (2 – 9,5%) e
estudantes (2 – 9,5%). Os ativos – ou que não sendo ativos já exerceram uma profissão
em Portugal – são imigrantes particularmente ligadas aos serviços, nomeadamente, em
profissões que exigem poucas qualificações, como são os trabalhadores de limpeza (6 –
28,6%), vendedores (4 – 19%), trabalhadores dos serviços pessoais (1 – 4,8%) e
assistentes na preparação de refeições (1 – 4,8%); mas também 2 trabalhadores
qualificados da construção (9,5%). Em profissões um pouco mais qualificadas, apenas 2
imigrantes exercem uma profissão técnica de nível intermédio nos serviços sociais e
desportivos (9,5%) e 1 é técnico de secretariado (4,8%) [Anexos VIII.10 e VIII.11].

Tabela 8.1 – Etnicidade das redes de sociabilidade primárias dos inquiridos da
ADCP
A maioria dos
meus familiares a
viver em
Portugal são…
7
36,8%
11
57,9%
1
5,3%

Portugueses
Brasileiros
Outros
estrangeiros
Ausência de
relações
Total

19
100,0%

A maioria dos
meus amigos a
viver em Portugal
são…

15
75,0%

5
25,0%
20
100,0%

No trabalho
relaciono-me
sobretudo com…

Na vizinhança
relaciono-me
sobretudo com…

11
57,9%
2
10,5%
1
5,3%
5
26,3%
19
100,0%

12
60,0%
5
25,0%

3
15,0%
20
100,0%
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Relativamente à etnicidade das redes relacionais primárias é de se sublinhar que,
tal como no inquérito geral135, também no seio desta comunidade – pouco escolarizada e
predominantemente associada ao exercício de profissões pouco qualificadas – a
intraetnicidade das relações mais íntimas é predominante. No caso da esfera familiar,
nenhum inquirido respondeu mesmo ter uma família maioritariamente de origem
portuguesa, sendo que a alternativa à família de origem brasileira (15 – 71,4%) é não ter
quaisquer laços familiares em Portugal (5 – 23,8%). Já com os amigos, a interetnicidade
com portugueses é maior (7 – 33,3%), mas ainda assim são sobretudo as relações com
nacionais da mesma origem que prevalecem (11 – 52,4%).
«Enquanto eu andava ali a trabalhar, me matar a trabalhar, e a tentar ter uma vida honesta,
digna… E eu era tratada como as outras que estavam aí a usufruir e tal. E eu tinha raiva disso.
E eu me afastei de uma maneira dos brasileiros que hoje quase não tenho amizade com
brasileiros. Só tenho com os da Igreja. As minhas amigas são todas portuguesas.» (Entrevista
n.º 10, Irmã)
«Às vezes, pessoas com problema, você vai lá e conversa, você ora, você ouve. Você senta, você
ouve a pessoa desabafar. Aqui a gente não pode. É muito difícil. Tem que saber com quem a
gente conversa, tem que saber… Você tem que saber… Tem pessoas que não inspira confiança.
Mas assim, em vez de… Não tem palavra de, como se diz… não tem palavra positiva. Se puder te
jogar no buraco joga. Te termina de jogar. Mas se você estiver precisando de uma mão amiga
para te levantar você não acha. É muito difícil. É muito difícil. Assim, pelas pessoas que eu
convivo agora, três anos, é isso.» (Entrevista n.º 16, Missionária)
«Estudo e estou na Igreja e, então, as pessoas que eu tenho mais proximidade que estão próximo
da minha casa, moram próximo de minha casa, são as pessoas que são da igreja e são
imigrantes. Mas na faculdade relaciono-me mais com portugueses, também. A relação é meia,
meio. Mas amizade proximidade até pelo local são os brasileiros» (Entrevista n.º 13,
Evangelista)

Só nos núcleos de trabalho e vizinhança ter relações sobretudo com portugueses
é uma situação maioritária (respetivamente, 11 – 52,4%; 12 – 57,1%), precisamente os
dois núcleos onde, por força de serem esferas menos privadas, a probabilidade de
contato com a sociedade de acolhimento é superior. O que é visível, por exemplo, no
facto de estes imigrantes residirem principalmente em zonas onde moram só

135

Onde verificámos a existência de uma relação entre o exercício de uma profissão menos qualificada e

um maior fechamento intraétnico.
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portugueses (10 – 47,6%) ou maioritariamente portugueses (8 – 38,1%) [Anexo
VIII.12].
Do ponto de vista da vivência do preconceito e/ou discriminação [Anexo
VIII.13], uma percentagem mais baixa de inquiridos do que a obtida no inquérito geral
respondeu tê-lo experienciado (11 – 52,4%), assumindo aqui a primeira posição as
razões de ordem racial, seguido das razões étnicas, profissionais e, em último lugar, tal
como no inquérito geral, as razões de género, com apenas com um caso registado.
«Talvez agora sinta-me mais segura em relação à discriminação mas sempre sofri
discriminação. Vim para Lisboa através de uma amiga, fui trabalhar numa empresa de limpeza
que prestava serviço para Holmes Place, e lá sofri as piores coisas que só em televisão.
Humilhações, berros, gritos… Ganhava um euro e oitenta e seis à hora. Exploração! E eu
suportei tudo aquilo porque eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro para os meus filhos.»
(Entrevista n.º10, Irmã)
«Eu era o único preto na empresa e sempre tinha chacota.(…) Fui muito humilhado. Mas eu
precisei passar por essa humilhação de ganhar duzentos e oitenta euros mensal, pegar de oito
da manhã e largar às três da madrugada. E se eu não quisesse tinha mais gente. Como eu
precisava desse dinheiro eu tive que submeter a essa humilhação. E tinha muita chacota.
Chacota e piadas, como se diz, etcs, etcs, etcs, que aquilo ali foi virando um contexto que eu
falei: “meu Deus, será que eu vim aqui para isso?» (Entrevista n.º 11, Obreiro)

Tabela 8.2 – Razões pelas quais os inquiridos da ADCP se sentiram vítimas de
preconceito e/ou discriminação (resposta múltipla)
Respostas
% de
respostas

N
Por razões étnicas
Por razões raciais
Por razões profissionais
Por razões de género
Total

5
6
4
1
16

31,3%
37,5%
25,0%
6,3%
100,0%

% de casos
45,5%
54,5%
36,4%
9,1%
164,4%

Mas o que os dados também revelam é que outra parte significativa destes
imigrantes (10 – 47,6%), superior à percentagem obtida no inquérito geral, nunca se
sentiu vítima de discriminação ou preconceito, embora possa ter perceção da sua
existência. Uma das entrevistadas (Entrevista n.º 12, Irmã), que não aceitou gravar a
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entrevista, explicou-nos, por exemplo, que já ouviu dos portugueses muitos comentários
pejorativos sobre os brasileiros, mas que os mesmos – numa clara tentativa de
distanciamento dessa imagem –, sabe, não lhe dizem respeito porque a própria e os
filhos têm «uma vida organizada».
Relativamente às questões culturais, nomeadamente, linguísticas, nos costumes e
estilos de vida e valores (Tabela 8.3), a maioria afirma que reconhece a existência de
diferenças entre o país de origem e acolhimento, mas que tal lhes é indiferente, sendo
que poucos referem mesmo que as mesmas afetam positivamente as suas vidas. Só no
caso das crenças, embora também a maioria refira que as diferenças entre países lhes
são indiferentes, é que se verifica o maior número de situações de impacto negativo.
«Afeta, no sentido de, às vezes, quando a gente senta para tomar um café e eu vou falar alguma
coisa é um choque, é mau interpretado. É quase como se eu aparentasse ser a tia chata porque
todos têm aquela tia, avó muito religiosa. Não, eu digo: “eu não sou a tia chata, avó, avô, nem o
papai! Não, não sou nada disso. Eu creio em Deus mas sou jovem, sou como os jovens. Mas eu
creio em Deus”. E tenho de explicar porquê. Então, eu noto que, às vezes, há um choque de
pensamentos em algumas frases que eu digo como: “graças a Deus”, “ se for da vontade de
Deus vai correr tudo bem”, e aí já começa aquela… aquelas coisas são normais.» (Entrevista n.º
13, Evangelista)

Tabela 8.3 – Afetação relativamente às diferenças culturais entre a sociedade de
origem e acolhimento, pelos inquiridos da ADCP

3
15,0%
15
75,0%

Costumes e
estilos de
vida
3
14,3%
15
71,4%

2
10,0%
20
100,0%

3
14,3%
21
100,0%

Linguísticas

Não considero que existam diferenças
Existem diferenças, mas são-me indiferentes
Existem diferenças que afetam a minha vida
positivamente
Existem diferenças que afetam a minha vida
negativamente
Total

Valores
2
10,0%
16
80,0%
1
5,0%
1
5,0%
20
100,0%

Crenças
1
5,0%
14
70,0%
1
5,0%
4
20,0%
20
100,0%

No que concerne aos contrastes e continuidades institucionais (Tabela 8.4), as
percentagens atingidas não são muito diferentes das percentagens do inquérito geral e,
também como neste, a posição indiferente (de nível 3) é predominante. No entanto, no
que diz respeito ao governo, administração pública e tribunais verifica-se uma maior
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dispersão das opiniões, tendo encontrado quase tantas opiniões positivas como
negativas em relação a estas instituições quer no Brasil quer em Portugal – o que, a este
respeito, não revela grandes diferenças entre países. Já no que refere ao trabalho das
associações de imigrantes e serviço de estrangeiros, observam-se níveis de confiança
mais positivos também em ambos os países, embora o serviço de estrangeiros seja
menos consensual, uma vez que em Portugal o SEF reúne 25% de respostas negativas.
A diferença mais significativa entre os países no que diz respeito a estas instituições é
mesmo o facto de, no Brasil, estas reunirem um maior número de casos em que os
imigrantes afirmam não as conhecer e, portanto, não ter uma opinião formada – tal
como verificado no inquérito geral.

Tabela 8.4 – Nível de confiança nas instituições brasileiras e portuguesas, pelos
inquiridos da ADCP
1
(Não
confio
nada)
Governo e
administração
pública

Brasil
Portugal

Brasil
Tribunais
Portugal

Associações de
imigrantes

Igreja Católica ou
outros grupos
religiosos

Serviço de
estrangeiros

Brasil
Portugal

4

5
(Confio
muito)

Não
conhece

3
14,3%
5
23,8%

6
28,6%
6
28,6%

4
19,0%
3
14,3%

1
4,8%
1
4,8

3
14,3%
4
19,0

3
15,0%
2
10,0%

3
15,0%
5
25,0%

9
45,0%
7
35,0%

3
15,0%
3
15,0%

1
5,0%
2
10,0%

1
5,0%
1
5,0%

1
5,0%
1
5,3%

4
20,0%
4
21,1%

2
10,0%
2
10,5%

1
5,0%
3
15,8%

12
60,0%
9
47,4%

1
5,6%
1
5,6%

3
16,7%
5
27,8%

2
11,1%
1
5,6%

6
33,3%
3
16,7%

3
16,7%
4
22,2%

5
25,0%

4
20,0%
3
15,0%

2
10,0%
5
25,0%

13
65,0%
2
10,0%

Portugal

Portugal

3

4
19,0%
2
9,5%

Brasil

Brasil

2

3
16,7%
4
22,2%
1
5,0%
3
15,0%

2
10,0%
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Por fim, sobre a atuação da Igreja Católica ou outros grupos religiosos as
opiniões voltam a dispersar-se, embora seja mais evidente uma atitude de maior
confiança relativamente a estas instituições no Brasil. Julgamos que o facto de os
sujeitos terem sido questionados sobre a “Igreja Católica ou outros grupos religiosos” e
não, apenas, sobre os “grupos religiosos” em geral justifica quer as posições menos
informadas (“não conhece”), quer as opiniões mais negativas (níveis 1 e 2). O que não
deixa de ser interessante, uma vez que revela como, apesar de os sujeitos pertencerem a
um grupo religioso, quando questionados sobre a Igreja maioritária (sua principal rival
no mercado religioso), os indivíduos revelam algum distanciamento, tanto maior no que
diz respeito à Igreja Católica portuguesa.
A centralidade em torno da própria Igreja é tão mais forte quando percebemos
que, para além da pertença à ADCP, no que diz respeito às redes de sociabilidade
secundárias, nenhum dos inquiridos referiu pertencer a uma associação ou qualquer
outra organização. Os núcleos de sociabilidade secundários restringem-se por isso à
ADCP, cuja maioria frequenta com muita regularidade (Tabela 8.5). Apesar de
ministrados apenas dois cultos semanais (quinta-feira e domingo), a comunidade reúne
às terças-feiras para o estudo bíblico e aos sábados com os círculos de oração. Para além
disso, existe ainda quem tenha uma frequência diária por estar envolvido na organização
de atividades e na preparação do próprio culto, por exemplo, o grupo de louvor. Em
suma, qualquer que seja a função, o envolvimento destes imigrantes com a comunidade
religiosa revela-se muito intenso na maioria dos casos.

Tabela 8.5 – Regularidade com que os inquiridos frequentam a ADCP
N
Todos os dias
Semanalmente ou mais
Mensalmente ou mais
Uma ou duas vezes anualmente
Total

%
5
13
2
1
21

23,8
61,9
9,5
4,8
100,0

O que está por detrás deste envolvimento? O que motiva estes sujeitos a
frequentar com tanta regularidade a ADCP? Nas entrevistas, tal como o Pastor referiu,
pudemos verificar que ser evangélico e ter frequência de culto no país de origem é a
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situação mais comum, pese embora com diferentes graus de participação. Por essa
razão, a identificação religiosa anterior parece ser, de facto, a principal caraterística e
razão pela qual no país de acolhimento estes imigrantes procuram frequentar uma igreja.
Nenhum dos entrevistados, por exemplo, representa uma situação de conversão
religiosa, mas para alguns o desafio esteve em encontrar a igreja que mais se
assemelhasse ao modelo de culto com que se identificavam. Uma circunstância que se
reflete num forte trânsito religioso entre denominações e que se constitui, aliás, como
uma tendência contemporânea muito particular no seio do protestantismo e, em
particular, do pentecostalismo no Brasil (Fernandes, 2006 cit. por Bartz, 2012).
«Procurei muitas. Fui a muitas. Até chegar… A encontrar uma assim que se assemelhasse à
minha. Não é muito semelhante porque é Assembleia e lá eu era Batista, e minha Batista apesar
de ser renovada é um bocado tradicional. É renovado só no nome. E pronto, aqui é mais, é
diferente do Brasil. As igrejas são diferentes.» (Entrevista n.º 10, Irmã)
«Conheci a assembleia de Deus não foi ali na Areosa, foi na Águas Santas. Foi a primeira igreja
através de outra brasileira que me indicou.» (Entrevista n.º 11, Obreiro).
«Então eu comecei a ir nessa Igreja metodista, depois eu fui ao Brasil, quando voltei havia um
Pastor brasileiro que tinha aberto uma Assembleia de Deus, mais ou menos também nas
proximidades onde eu morava (no Marquês), e eu fui frequentar. Só que no ano de dois mil…,
frequentei 2007 a 2008, mais ou menos. Depois ele foi embora para o Brasil e aí eu estive à
procura de outra Igreja e encontrei a Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa, que é a que
estou hoje.» (Entrevista n.º13, Evangelista)
«A de Caldas da Rainha, não, era pentecostal como nós. Os pastores são mesmo pentecostais.
São pessoas abençoadas, abençoadoras. (…) Mas a batista eu senti muito fria espiritualmente.
Assim o povo… E frio também o tratamento connosco. (…) Nos sentíamos um peixe fora de
água. (...) E estando no consolado encontrei uma irmã, daqui da igreja, que me convidou e eu
gostei tanto que fiquei.» (Entrevista n.º 14, Diaconisa)
«Já era da Assembleia de Deus. (…) Assim, desde os catorze anos que eu gosto de ir em igreja,
frequento a igreja. E quando eu vim para cá… (…) Eu sou evangélico, sou crente. Pronto,
também conhecia o David aqui, que faz parte da igreja, o Pastor Unelmo. Pronto, eu me
identifiquei com a Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa e…» (Entrevista n.º 15, Irmão)
«Eu vim de lá pela igreja, como missionária, representando a igreja de lá. Inclusive o pastor
Unelmo já conversou com o meu Pastor lá.» (Entrevista n.º 16, Missionária)

Por outro lado, o reconhecimento de que as diferentes denominações, apesar das
diferenças doutrinais e institucionais que as distinguem, partilham um mesmo núcleo
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espiritual, juntamente com a crescente personalização da religião, pode resultar, ainda,
em vivências religiosas múltiplas em relação aos vínculos institucionais. Esse é o caso
de uma Irmã que entrevistamos e que nos contou como atualmente e em simultâneo,
além da ADCP, frequenta a Igreja da Videira em Matosinhos (entrevista n.º 12).
As razões com origem na vivência e manifestação da fé são, assim, e como se
percebe pelo discurso de todos os entrevistados, as principais motivações subjacentes na
ligação dos sujeitos à Igreja também em Portugal. Acima de tudo, deixam transparecer
que é a identificação com os propósitos e objetivos da Igreja enquanto núcleo espiritual
que os motiva a congregar na ADCP. Pese embora, em alguns casos, como observável
nos excertos seguintes, tenha sido necessário passar por uma situações de crise e um
período de afastamento para que se observasse um retorno ao religioso.
«E eu chorei nos pés de Deus e sabe o que é se arrepender, e sabes o que é tu ir para debaixo de
um chuveiro e parece que a água não te limpa. E eu dizia assim: ”Deus essa água não me pode
limpar mas tu podes limpar minha alma. E eu entrego a minha vida em tuas mãos a partir de
hoje. Tu tomas conta dela porque eu não tenho força mais. Eu tenho três filhos para dar
exemplo e minha filha já sofreu demais e os meus filhos também. Basta”. Nada vale a pena sem
Deus, nada. Eu cheguei a essa conclusão.» (Entrevista n.º 10, Irmã)
« (…) os cristãos em geral, chegando à terra determinada muitas vezes esquecemos muito de
Deus. Foi no meu caso. Vi que o mundo estava-me sufocando aqui em Portugal quando eu
cheguei. Gastava só dinheiro, saía sem direção, saía para todos os lados que você possa pensar.
Até um ponto, eu achei que Deus tinha-me abandonado. Mas Deus nunca nos abandona. Possa
ainda o mar se agitar, o vento rugir, mas Deus teve misericórdia de mim.» (Entrevista n.º 11,
Obreiro)
«Mas eu vou falar para você, quando eu cheguei aqui eu tentei beber… Eu fiquei afastada da
igreja um tempo, que eu não achei lugar para ficar em igreja nenhuma, não dava certo. Bebi
vinho, fumar não que eu nunca gostei disso, nem beber. Bebi vinho, falava: “gente, como é que
pode?”. Não dou conta. Falei para ele: “isso não é minha vida. Minha vida não é isso”. Não
consegui. Bebe isso, bebe aquilo, bebe aquilo…» (Entrevista n.º 16, Missionária)

Precisamente os mesmos três casos onde foi visível uma forte motivação em
torno do projeto de reverse mission (Freston, 2010) ou de “missionação invertida” de
uma Europa tão individualizada e pouco efervescente na vivência da fé. Tão central no
cristianismo, a viagem missionária ou o “deslocamento religioso motivado”, como lhe
chama Mariz (2009: 174), não só legitima a tomada de decisão dos indivíduos em
abandonar as suas origens e a moverem-se para outras sociedades, como os ajuda, ainda,
frequentemente, a obter apoio material de alguma igreja ou comunidade de envio. Tão
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mais acessível, continua a autora, nas igrejas pentecostais, “em que o fiel ouve um
chamamento de Deus e por sua conta sai para abrir uma igreja em qualquer parte do
mundo” (Idem: 182). Tem que ver com o sentido de “vocação” (McGuire, 1992: 32),
isto é, com a ideia de que cada um é chamado por Deus a ocupar um lugar, o que dá um
especial sentido ao trabalho de todos os dias.
«Porque se a gente for tourar uma tora ela parte, mas se a agente for tourar um monte delas é
mais difícil. E estamos ali, todos somos falhas, todos somos pecadores. (…) Mas estamos ali
reunidos, a buscar um só propósito – aquele propósito de ajudar, de fazer a vontade de Deus, de
querer salvar o mundo.» (Entrevista n.º 10, Irmã)
«Então, quando eu digo que o cristianismo está surgindo novamente na Europa, a Europa está
sendo reavivada, eu acho para isso que contribuímos.» (Entrevista n.º 11, Obreiro)
«Assim, não estou fazendo trabalho missionário porque aqui Portugal é muito difícil, ainda.
Mas na hora certa eu sei que vai dar para fazer. Porque a gente vê muitas pessoas precisando,
sabe?» (Entrevista n.º 16, Missionária)

Mas será que a igreja cumpre outras funções para além do trabalho espiritual e
evangelizador inerente à sua própria natureza? Das 21 pessoas inquiridas, 15 (71,4%)
referiram que essa pertença os ajudou em pelo menos uma das questões por nós
elencadas. Ajudas, suportes e apoios de ordem emocional e relacional, mas também de
natureza material e logística que, por um lado, não estão na origem dos objetivos da
Igreja e, por outro, não parecem estar também na origem da procura deste espaço.

Tabela 8.6 – Ajudas que os inquiridos receberam com a pertença à ADCP
Respostas
N
Ajudou-me a arranjar emprego
Ajudou-me a arranjar casa
Ajudou-me a encontrar pessoas do meu país
Ajudou-me a relacionar-me com os portugueses
Ajudou-me a encontrar pessoas e instituições
que podem resolver os meus problemas
Ajuda-me quando sinto saudades do meu país e
da minha família
Total

%
3
3
10
4

8,8%
8,8%
29,4%
11,8%

% de casos
20,0%
20,0%
66,7%
26,7%

3

8,8%

20,0%

11

32,4%

73,3%

34

100,0%

226,7%
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As ajudas de tipo relacional, sobretudo no relacionamento com outros brasileiros
mas também com os portugueses, são as mais referidas. Está relacionado com o facto de
a religião operar, tal como McGuire sustenta, na base da associação e da expressão da
partilha de sentido – entendendo-se aqui por sentido a interpretação de situações e
eventos em termos de um quadro mais amplo de referência. Por esta razão, baseada em
Berger, a mesma autora refere que a religião representa assim uma importante ligação
entre o indivíduo e o grupo social, de tal modo que compreender como o indivíduo e o
grupo social estão ligados numa comunidade de partilha de sentido é importante para a
larga questão de perceber como a sociedade é possível (McGuire, 1992: 27-28).
Em segundo lugar, a pertença à ADCP ajudou também alguns destes imigrantes
a colmatar as saudades do país de origem e da família. Uma questão que remete para a
manutenção da cultura de origem através da reprodução de momentos que visam ir ao
encontro dos costumes e tradições brasileiras.
«É assim, além do encontro espiritual, querendo ou não a gente vem pelas pessoas, para ter
convívio. Na verdade, o meu convívio em Portugal é na igreja.(…) Convívio de ir no shopping é
diferente. Mas geralmente quando vou no shopping vou acompanhada com os irmãos da igreja.»
(Entrevista n.º 14, Diaconisa)
«E para mim, pronto, nesse momento não sou um imigrante que está ilegal mas o convívio que a
Igreja nos dá entre nós brasileiros, por estarmos distantes até de nossa casa, às vezes fazemos
convívios aí digamos assim, que semelhante ao Brasil… entre nós. Então me dá assim um apoio,
um suporte. Eu diria que dá um suporte. Não só espiritual mas, também, a nível social acredito
que sim. É integradora a Igreja.» (Entrevista n.º 13, Evangelista)
«Me sentir bem, ficar bem com Deus e, também, buscar esse convívio, que a gente está aqui,
está em outro país, está… Para não ficar só, para não ficar em casa. A gente busca as duas
partes. Porque eu vou… Quando acaba o culto ali a gente tem o nosso convívio. A gente
conversa, brinca, trocamos ideias. Mas quando o culto está rolando ali é só buscando a
presença de Deus, mesmo. É bom. É maravilhoso.» (Entrevista n.º 15, Irmão)

Em terceiro lugar aparecem como mais mencionados os apoios de tipo material e
logístico, nomeadamente, com referência ao facto de na ADCP terem conseguido ajuda
no momento de arranjar emprego e casa. Este é o caso de dois dos nossos entrevistados,
cuja residência onde habitam atualmente foi conseguida através da mediação de outros
membros da comunidade religiosa.
«Então, fui morar num quarto com quatro pessoas. E ela [esposa] foi morar nesse quarto. Nisso,
saiu três brasileiros de outro quarto e eu passei para esse quarto. Desse quarto eu saí para uma
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casa que quando chovia do lado de fora, dentro de casa inundava-se tudo. Tomava banho dentro
de casa, a água do banheiro transbordava para dentro da cozinha. Você via a água fluindo
dentro de casa. Então, a igreja Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa se sensibilizou no
meu caso e conseguiu-me ajudar. Mesmo em oração e, até mesmo, em palavra, buscando
comigo, encontramos um lar abençoado por Deus através da igreja.» (Entrevista n.º 11,
Obreiro)
«Até porque quando eu vim morar aqui foi o Pastor que, era uma antiga Irmã da Igreja, que era
membro da Igreja, que morava anteriormente aqui e ela falou para o Pastor que estava-se
mudando. O pastor me comunicou, que eu estava à procura de casa, e vim para cá. Então, foi
através da Igreja que…» (Entrevista n.º 13, Evangelista)

Finalmente, tal como referimos no ponto anterior, interessante é ainda verificar,
como a Igreja cumpre papéis que pertencem aparentemente a outras esferas,
nomeadamente, do foro psicológico. Em particular, verificou-se que a pertença à ADCP
ajuda também a saber lidar com os mais diversos problemas familiares, profissionais, de
envolvimento emocional ou outros, bem como a ultrapassá-los. Embora esta não seja
uma questão nova para a Sociologia, pelo que já Durkheim (1990 [1897]) havia
sugerido o estado de anomia social associada à fragilização da religião e, mais
recentemente, Connor (2012) demonstrou como, independentemente do grupo religioso
e do contexto nacional analisado (Estados Unidos, Austrália e Europa ocidental), a
participação religiosa regular está associada a uma melhor saúde emocional/mental dos
imigrantes. O facto é que as novas denominações, particularmente as pentecostais,
parecem concentrar em si um conjunto de funções que vão além das que
tradicionalmente estão associadas às confissões religiosas mais tradicionais. Tem que
ver com o facto, referido acima, de estas novas denominações concentrarem em si um
conjunto de funções que tradicionalmente pertenciam a outras esferas do social.
«E depois passei por dificuldades financeiras e muitos problemas porque a gente vai
trabalhando mas os empregos não são fixos. Foi quando cheguei tipo no fundo do poço e era a
hora de correr para Deus. (…) E eu tive muita ajuda naquela Igreja. Muita ajuda de apoio
sentimental, de apoio emocional, mesmo. Não financeiro porque eles, tadinhos, não podem
ajudar financeiramente (…)» (Entrevista n.º 10, Irmã)
«Ela tem uma evolução nas nossas vidas hoje, a Comunidade Portuguesa Assembleia de Deus,
de uma tal maneira que ela abrange não só no emocional da gente como no psicológico,
também. Porque muitas vezes a gente chega na igreja, chega preocupado com contas,
preocupado com pai, preocupado com mãe, preocupado com filho, preocupado com irmão,
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preocupado, até mesmo, com doente, e ali que nós vamos encontrar resposta de tudo.»
(Entrevista n.º 11, Obreiro)

Em suma, apesar de termos verificado no inquérito geral que o envolvimento
religioso não é uma dimensão predominante entre os imigrantes brasileiros nesta
pesquisa e que, no geral, os diferentes estudos apontam para o facto de o apoio aos
imigrantes brasileiros ser sobretudo dado por familiares, amigos e conhecidos (Lages et
al., 2006), nomeadamente, conterrâneos (Esteves e Malheiros, 2012: 214), quando a
identidade religiosa se sobrepõe verificamos nas comunidades religiosas algumas
especificidades interessantes.
Desde

logo,

encontramos

uma

população

que

do

ponto

de

vista

sociodemográfico apresenta caraterísticas muito singulares. Predominantemente
feminina e em idade ativa, estes imigrantes integraram um trajeto migratório legalmente
frágil e maioritariamente em função da procura de trabalho e melhores condições de
vida. Pessoas pouco escolarizadas e ligadas ao exercício de profissões pouco
qualificadas, apontando assim para uma tendência em que a pertença religiosa se
associa a indivíduos socioeconomicamente fragilizados.
Todavia, se compararmos os imigrantes brasileiros da ADCP com os imigrantes
que responderam ao inquérito geral e que apresentam as mesmas caraterísticas, isto é,
pouco escolarizados e em profissões pouco exigentes do ponto de vista das
qualificações, verificámos que, no que diz respeito à etnicidades das relações sociais, as
tendências são muito semelhantes, isto é, apresentam uma forte intraetnicidade. Por sua
vez, relativamente aos contrates e continuidades culturais é maior o reconhecimento da
existência de diferenças entre os dois países entre os imigrantes da ADCP, mas esse
reconhecimento gera sobretudo indiferença, pelo que, tal como os sujeitos que
apresentam as mesmas caraterísticas no inquérito geral, não se observa a sua associação
com os níveis de afetação mais positivos ou mesmo negativos. Um resultado que é
possível decorrer precisamente da maior centralidade das relações em torno de um
núcleo específico e menos do contato e confronto com a sociedade de acolhimento.
Sobre os contrastes e continuidades institucionais encontramos talvez a maior
diferença em relação ao inquérito geral. Novamente comparando com os indivíduos que
partilham as mesmas caraterísticas, aferimos entre os imigrantes da ADCP uma maior
dispersão das opiniões em relação a todas as instituições – sem ser possível perceber
uma tendência – e um menor nível de confiança na Igreja Católica ou outros grupos
religiosos. Um resultado que seria surpreendente se não tivéssemos em conta, como
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referimos acima, a forma como a questão foi colocada. Parece-nos que, enquanto no
inquérito geral a associação destes sujeitos a posições de total confiança em relação à
Igreja Católica ou outros grupos religiosos se dá porque interpretaram a questão sem um
forte referencial à sua própria pertença e, portanto, como uma questão referente ao
global das instituições de fé, na ADCP esse referencial teve uma influência contrária.
Não parece ter havido uma interpretação sobre o nível de confiança na ADCP ou outros
do mesmo ramo, mas apenas sobre o papel da Igreja Católica, justificando assim que
aqui se tenha verificado um menor nível de confiança sobre os grupos religiosos.
Por último, apesar de haver entre os imigrantes da ADCP uma maior vivência
de discriminação do que no geral do inquérito para indivíduos com as mesmas
caraterísticas – pelo que aos sujeitos com capital escolar não superior e exercício de
uma profissão menos qualificada apareceram associados com a ausência de experiência
do preconceito e/ou discriminação –, a maior percentagem pode dever-se ao facto de se
tratar de uma população maioritariamente feminina, fator que no inquérito geral revelou
influenciar a vivência do preconceito e/ou discriminação. Todavia, no seio da
comunidade da ADCP, os indivíduos, em geral, e as mulheres, em particular, que
responderam ter-se sentido vítimas de preconceito e/ou discriminação são quase
tantos/as como os que o negaram, atenuando assim o efeito género. Ou seja, se por um
lado os imigrantes da ADCP parecem mais sensíveis a esta realidade por serem
maioritariamente mulheres, por outro lado esse efeito parece atenuado, não sendo
possível perceber se existe ou não uma relação entre a pertença à comunidade religiosa
e a experiência do preconceito/discriminação.
Concluímos assim que, no geral, a pertença à ADCP não diferencia muito as
perceções e vivências destes imigrantes brasileiros relativamente aos outros imigrantes
brasileiros com as mesmas caraterísticas. Porém, para aqueles cuja identidade religiosa
se sobrepõe uma questão é evidente, a pertença à ADCP não só atua na manutenção
dessa mesma identidade, tal como Téchio (2008) concluiu também acerca da IPDA,
como a comunidade funciona como um expert system e, por conseguinte, como um
agente de integração.
É certo que estes imigrantes revelam, nas esferas mais íntimas das suas
sociabilidades, algum fechamento em relação à sociedade de acolhimento, por vezes
com reforço e manutenção da sua cultura de origem – uma caraterística que não seria
um entrave à integração se associada à interetnicidade das relações sociais, o que não é
o caso. Em efeito bola de neve, percebemos que, para além da identidade religiosa
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comum, estes indivíduos partilham posições socioprofissionais semelhantes que ajudam
a explicar a centralidade das relações intraétnicas, nomeadamente ligadas à ADCP. Por
esta razão, a comunidade religiosa pode funcionar como mais um obstáculo entre o
sujeito e a sociedade de acolhimento.
Porém, o que também compreendemos quando comparamos com os resultados
da pesquisa geral é que a Igreja ajuda o imigrante a lidar com a sua própria condição.
Desde logo, ao trabalhar o lado espiritual e psicológico, a Igreja ajuda os sujeitos a lidar
com a sua condição de imigrante na medida em que a dimensão litúrgica dá sentido aos
problemas. Em segundo lugar, não só a ADCP imita o culto religioso que a maioria
frequentava no Brasil, como a comunidade de crentes organiza momentos de
confraternização e partilha que reproduzem a cultura e costumes da sociedade de
origem, ajudando-os a colmatar as distâncias e as ausências e a relacionar-se com outros
brasileiros. Terceiro e último, a Igreja, dentro das possibilidades da sua comunidade,
provê apoio material e logístico tão mais premente quando nos estamos a referir a um
conjunto de pessoas que integrou um trajeto migratório frágil e precário e ainda sem
redes na sociedade de destino.
Enfim, pese embora a Igreja não pareça exercer uma influência diferenciadora
nestes sujeitos em relação aos demais com as mesmas caraterísticas, o facto é que este
núcleo de identidade e pertença funciona como uma bengala no processo de integração.
Se é verdade que a comunidade religiosa parece funcionar no sentido do reforço do
processo de etnicização, também é verdade que sem a ADCP nada indica que esse efeito
não fosse o mesmo.
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Considerações finais
“Existem muitas formas de se sentir e ser percepcionado como
digno habitante de uma cidade, tantas quantas as distribuições do
capital económico, cultural, social e suas combinatórias o ditem.”
(Guerra, 2003: 75)

Ao longo desta pesquisa procurou-se explorar a questão dos processos de
integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento através da análise das
diferentes dimensões do fenómeno migratório, procurando dar um enfoque particular à
problemática dos trajetos de mobilidade social que as migrações potenciam e às
apropriações espaciais dos imigrantes em espaço urbano. A nossa hipótese teórica geral
foi de que as dimensões social, política e cultural em análise se influenciam
mutuamente, mas que as dimensões estruturais das migrações (dimensão social e
política) são as que melhor explicam a integração destes imigrantes. A dimensão
cultural funciona melhor como uma dimensão de reforço das demais do que por si só,
isto é, enquanto variável explicativa de integração, na medida em que diversidade e
integração são compatíveis.
Para responder ao nosso objetivo, começámos então por enquadrar teoricamente
o objeto empírico – os imigrantes brasileiros residentes no Grande Porto – no âmbito da
Sociologia e, em particular, na Teoria dos sistemas migratórios (Mabogunje, 1970;
Kritz, Lim e Zlotnik, 1992; Góis e Marques, 2009), por termos concluído que é uma
teoria útil à análise dos movimentos migratórios como aqueles que existem entre
Portugal e o Brasil, na medida em que surgem a partir da existência prévia de relações
entre países emissores e recetores com base na colonização, na influência política,
comércio, investimento e laços culturais. Todo um conjunto de elementos que nos
conduziram ao estudo das migrações enquanto o resultado da interação de estruturas
macro, meso e micro.
Ao nível das macro estruturas, enquadrámos as relações históricas entre Portugal
e o Brasil para melhor perceber o lugar que ocupam os imigrantes brasileiros no
contexto cultural, social, político e, até, territorial português e como os mesmos são
olhados pela sociedade portuguesa. Um aprofundamento que nos permitiu compreender
como as relações raciais, associadas à teoria da miscigenação e, mais tarde, do luso275

tropicalismo, marcaram grande parte da história partilhada entre estes dois países,
mantendo-se presente em todo o tipo de projetos culturais, políticos, sociais e mesmo
linguísticos; e contribuindo até aos nossos dias para a existência de um “equívoco
analítico e um perigo político” em torno de uma suposta identidade partilhada entre
estes países, mas que na verdade mantém os diferentes intervenientes em posição
subalterna (Thomaz, 2002: 57).
Propiciados por relações históricas ímpares, afunilámos a observação em torno
dos fluxos migratórios entre os dois países para, muito em particular, percebermos, o
efeito de contracorrente que se dá a partir da década de oitenta e, por conseguinte, o
papel que a região norte e o Porto tiveram e têm ainda atualmente na atração e fixação
de brasileiros em Portugal. Uma análise que foca em específico as duas grandes vagas
de imigração brasileira e o perfil demográfico e socioeconómico diferenciado dos
imigrantes que as corporizam. Nomeadamente, demos conta como, de um movimento
restrito de pessoas – com níveis de qualificação elevados e que se ocupavam sobretudo
nas áreas da deontologia, marketing e informática –, passamos para uma “segunda
vaga” que, a partir de meados da década de noventa, fica conhecida por um imenso
fluxo de imigrantes mais desqualificado relativamente aos segmentos do mercado de
trabalho que viriam a ocupar.
Por fim, terminámos o nível macro da pesquisa com a análise das políticas
portuguesas de imigração, partindo do pressuposto que os Estados e as suas políticas
influenciam os movimentos migratórios, bem como o controlo da fixação dos
imigrantes e os seus processos de integração. Retratámos historicamente como Portugal
lidou com a questão migratória e, em particular, como, a partir do restabelecimento da
democracia, as relações entre Portugal e Brasil em matéria de receção e acolhimento de
migrantes ficaram marcadas ora pela concessão de uma situação privilegiada em relação
a imigrantes de outras nacionalidades, ora pela equalização das políticas face ao
contexto europeu, cada vez mais restritivo. Em qualquer dos casos, retratámos
sobretudo como os processos não foram isentos de contradições e tensões, com
consequências diretas não apenas nos fluxos, mas também nos modos de
estabelecimento e inserção dos imigrantes brasileiros.
Passando diretamente para o nível micro, procurámos dar conta de como as
macro, meso e micro estruturas se refletem no objeto empírico da pesquisa. Dividindo a
observação em três dimensões – social, política e cultural – construímos e
administrámos um inquérito por questionário e entrevistas de aprofundamento ao
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inquérito junto dos imigrantes brasileiros no Grande Porto, segundo uma estratégia de
seleção de pequenos locais de concentração nos três concelhos mais representativos da
população brasileira no Grande Porto – Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia. Os
dados recolhidos foram tratados e a sua apresentação e discussão deu lugar aos capítulos
5, 6 e 7 da dissertação.
Relativamente à dimensão social, tal como no contingente geral desta população
em território nacional, também na nossa pesquisa identificámos uma população
maioritariamente feminina e em idade ativa, nomeadamente, com uma forte
concentração entre os 18-39 anos. Porém, comparando com os dados da última
investigação realizada a nível nacional (Malheiros e Esteves, 2012: 63-66), sobre a
estrutura sociodemográfica e profissional desta população podemos concluir que, na
nossa pesquisa, encontrámos uma percentagem muito superior de imigrantes com um
nível superior de ensino e uma percentagem muito inferior de imigrantes que possuem
até ao ensino básico.
Em relação com estes resultados, detetaram-se mais imigrantes a trabalhar nas
profissões intelectuais e científicas e nas profissões de nível intermédio (grupos 2 e 3
respetivamente), em detrimento de uma menor percentagem de operários (grupo 7),
trabalhadores não qualificados (grupo 9) e também operadores de máquinas (grupo 8),
embora estes com uma diferença percentual menor. Caraterísticas que podem indicar
alguma especificidade dos imigrantes brasileiros residentes nesta área. De acordo com
os Censos de 2001, entre os brasileiros ativos e empregados residentes na AMP – como
é o caso da esmagadora maioria dos imigrantes desta pesquisa –, Rebelo (2006)
identificou uma população brasileira com uma elevada percentagem de detentores de
ensino superior e onde as profissões intelectuais e científicas, os técnicos e profissionais
de nível intermédio e quadros superiores têm um peso importante. Por outro lado,
apesar de termos aferido que a partir da viragem do século uma camada de baixa e,
sobretudo, média escolarização engrossou a camada populacional de brasileiros para
Portugal, também verificámos que a partir de 2006 a vinda de imigrantes com ensino
superior cresceu muito acentuadamente. Transversal à nossa pesquisa e à de Malheiros e
Esteves (2012) é a preponderância dos trabalhadores dos serviços e vendedores (grupo
5), mas também a aproximação dos valores no que diz respeito aos quadros superiores
(grupo 1), administrativos (grupo 4) e agricultores (grupo 6), todos estes
percentualmente pouco relevantes.
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Para além destas caraterísticas, e mais uma vez em relação à investigação
referida para o nível nacional, encontrámos entre os imigrantes desta pesquisa uma
percentagem superior de ativos e inferior de desempregados, percentagens muito
próximas de pessoas domésticas e menos estudantes. Entre os ativos, uma percentagem
semelhante de trabalhadores por conta de outrem, mas mais trabalhadores por conta
própria com ou sem empregados (Malheiros e Esteves, 2012: 90; 95).
Sem qualquer tipo de pretensão de extrapolação dos resultados obtidos através
da nossa pesquisa, como procurámos que ficasse claro no capítulo metodológico, esta
reflexão serve sobretudo para nos ajudar a levantar pistas sobre possíveis
especificidades dos imigrantes brasileiros residentes no Grande Porto. Nomeadamente,
sobre a persistência de um fluxo de imigrantes brasileiros profissionalmente ativos, com
formação superior e no exercício de profissões qualificadas que, mesmo em plena
“segunda vaga”, e particularmente a partir do ano de 2006, continuam a chegar. Uma
franja da população que tendemos a subvalorizar quando pensamos na imensa vaga de
imigrantes que a partir de meados da década de noventa entrou em Portugal. Por outro
lado, como nos lembra Vermeulen (2001: 13), fruto da ciência e da política se
direcionarem sobretudo para os grupos problemáticos, esquecemos frequentemente
grupos considerados a-problemáticos, bem-sucedidos ou integrados de forma
impercetível na sociedade circundante. Pelo menos, acrescentamos nós, estruturalmente
bem integrados, isto é, integrados na sociedade de acolhimento numa das dimensões
mais relevantes da vida dos sujeitos, marcada, nomeadamente, pelo emprego. Porque,
como também pudemos verificar, estes sujeitos não revelaram um processo de
integração isento de contradições a outros níveis.
Aliás, os recursos escolares, a pertença profissional e classista, para além de
estarem – como era expectável – altamente relacionados entre si, são as variáveis que ao
longo da pesquisa mais verificámos descreverem as diferentes dimensões em análise.
Desde logo, marcam a configuração do espaço social da sociedade de origem, tendo-nos
permitido aferir sobre a existência de perfis diversos no que diz respeito ao imigrante
brasileiro que migrou para Portugal e que atualmente reside no Grande Porto.
Indivíduos que, para além de se distinguirem pelo ciclo de vida em que se encontravam
quando decidiram emigrar, se distinguem pelos níveis de qualificação escolar e
profissional que possuíam e que, em razão destas duas condições, buscam objetivos
diferentes com o projeto migratório. Por seu lado, é também a forma como estão
associados os diferentes níveis de escolaridade, os grupos profissionais e os lugares de
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classe que nos ajudam a perceber como está organizado o espaço social da sociedade de
acolhimento. Tendo-nos permitido concluir que, tal como na sociedade de origem,
existe um conjunto de caraterísticas que organizam e distinguem os sujeitos. Com a
diferença de que, enquanto na sociedade de partida se opõem sobretudo a PBIC e o OI,
em Portugal essa estrutura muda e passamos a ter a PBIC e a PB por oposição à PBE,
sobretudo em resultado de uma adaptação dos imigrantes a um mercado de trabalho
onde o setor dos serviços, por força da existência de uma imagem estereotipada, absorve
grande parte da mão de obra brasileira.
Mais adiante, através da análise de correspondências múltiplas, colocámos em
relação a dimensão social e a dimensão política e, mais uma vez, as variáveis nível de
escolaridade, pertença profissional e lugar de classe – que atrás verificámos estarem
altamente relacionadas entre si – revelaram igualmente um forte poder discriminante na
configuração do espaço político. Num contexto onde estes imigrantes gozam
politicamente de uma posição privilegiada relativamente a outros grupos de imigrantes,
percebemos assim como, para além da origem étnica, são as próprias caraterísticas
sociais – entre indivíduos que partilham a mesma nacionalidade – que se revelam estar
relacionadas com o processo legal de entrada em Portugal e, ainda que parcialmente,
com o estatuto legal atual.
À medida que avançámos no trabalho, fomos adicionando variáveis à análise e
terminámos a exploração dos dados recolhidos através do inquérito geral colocando
cada um dos subconjuntos de variáveis da dimensão cultural em relação com as
variáveis da dimensão social e política. O objetivo, relembramos, foi o de perceber de
que forma as diferentes dimensões se relacionavam entre si e que variáveis, sociais e
políticas, maior poder descritivo exerciam na organização do espaço cultural.
Concluímos também a este nível como o lugar de classe (e as variáveis que estão
associadas) nos ajuda a descrever os contrastes e continuidades culturais e
institucionais, a vivência do preconceito e/ou discriminação e a maior ou menor
etnicização das redes de sociabilidade.
Por outro lado, a análise multivariada permitiu-nos perceber ainda como, apesar
da centralidade em torno das variáveis capital escolar, grupo profissional e lugar de
classe, estas mesmas não explicam tudo. Nesse sentido, observámos como algumas
categorias da situação legal dos imigrantes e do tempo de permanência se associam a
determinados níveis de confiança depositados nas instituições e à etnicidade das redes
de sociabilidade. Ou, no caso das variáveis sociodemográficas, como o género e a idade,
279

ajudam analogamente a explicar a vivência do preconceito e/ou discriminação e, ainda,
determinadas redes de sociabilidades.
Mas os resultados apontados pela análise bivariada não são menos válidos. Pelo
contrário, a análise bivariada permitiu-nos captar informação relevante na descrição da
realidade dos imigrantes, nomeadamente apontando perfis, percursos e tendências
diferenciadas, de acordo, por exemplo, com género e a idade ou o tempo de
permanência. Porém, no conjunto das correspondências múltiplas, em cada uma das
dimensões e entre dimensões, efetivamente, o conjunto das variáveis associadas à
posição de classe exerceu sempre um poder descritivo que nos leva a corroborar a
hipótese de que os processos de integração na sociedade de acolhimento não são
indiferentes ao lugar de classe que o imigrante ocupa. Uma posição que se relaciona,
ainda, tal como Sayad (1999) concebe, com os seus pontos de partida, isto é, que
começa desde a emigração, na sociedade de origem.
Em particular, observámos e corroborámos a hipótese de como, entre estes
imigrantes, os trajetos de mobilidade social na sociedade de acolhimento têm uma
relação direta com os lugares de classe ocupados na sociedade de origem, sendo que
uma grande parte dos imigrantes permanece numa situação de continuidade em relação
a essa localização, o que é tão mais evidente entre os provenientes das classes mais
providas de capital escolar, bem como nas mais desprovidas de capital económico e
escolar. As descontinuidades devem-se sobretudo a movimentações entre frações de
classe – protagonizando, por isso, situações que dizem respeito a trajetos de
descontinuidade fracos – e particularmente no sentido de intensificação das classes que
mais se relacionam com a tendência de terciarização da economia.
Em suma, no contexto deste estudo validou-se a hipótese da forte relação entre
as diferentes dimensões em análise, mas em particular da forte influência da dimensão
social no processo de integração dos imigrantes, designadamente das variáveis que estão
intimamente relacionadas com a definição do lugar de classe. Por seu lado, a dimensão
política do processo estrutural de integração dos imigrantes teve os seus efeitos
minimizados sobretudo pela centralidade que a dimensão social assumiu, não
esquecendo que as duas se apresentaram largamente relacionadas. Por último, mais do
que explicar os processos de integração, a dimensão cultural ajudou-nos a perceber o
efeito bola de neve que algumas categorias das variáveis sociais, mas também políticas,
assumem na compreensão da forma como o espaço cultural está organizado, podendo
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acentuar ou minimizar contrastes culturais e institucionais e reforçar ou atenuar os
efeitos de etnicização das sociabilidades.
Por estas razões, o Grande Porto apresenta-se como um espaço fragmentado por
categorias de indivíduos socialmente diferenciados. Uma constatação que, ao nível das
meso estruturas, pode ajudar a compreender a dificuldade de atuação da associação de
imigrantes Mais Brasil na região, como aliás aconteceu com outras tentativas anteriores
de formação de associações de imigrantes brasileiros no Porto. As razões culturais
frequentemente apontadas à falta de união entre os brasileiros escondem, também e do
nosso ponto de vista, diferenças de natureza social subjacentes. Diferenças que
resultam, por outro lado, em alguns casos, na procura de outras formas de identificação,
nomeadamente, religiosas, como aquelas que encontrámos na ADCP. Com objetivos
muito diferenciados, vimos que o perfil dos imigrantes que procura a AMB e frequenta
a ADCP é muito particular e, até, comparativamente semelhante. Concluindo, assim,
que estes espaços são também eles socialmente fragmentados, embora intentem a não o
ser. Com a diferença de que, enquanto na AMB vigora uma lógica funcionalista, no
caso da ADCP a identidade religiosa comum sustenta uma participação sistemática.
Claro que outros vetores nos surpreenderam no sentido da integração dos
indivíduos na paisagem espacial do espaço urbano do Grande Porto. Para além da forte
dispersão territorial destes imigrantes, a elevada percentagem de capital social externo,
particularmente relevante no caso das redes de amizade, mas também de trabalho e
vizinhança, apontam efetivamente para o reforço de processos bem-sucedidos de
integração social. A descontinuidade do espaço social não significa, portanto,
isolamento ou exclusão social, mas aparece, pelo contrário, associada à intensificação
de determinadas relações sociais e, em alguns casos, no interior de espaços concretos.
Lembrando, ainda, a importância que a dimensão relacional pode ter a outros níveis,
nomeadamente no bom desempenho pessoal e profissional.
Todavia, não só uma também grande percentagem de imigrantes tem como
amigos sobretudo outros brasileiros, como constatámos que a maior etnicização das
redes relacionais de amizade se associa a determinados grupos sociais de imigrantes.
Constatando, por exemplo, que para os indivíduos menos bem posicionados na
hierarquia de classes, a maior proximidade espacial não garante proximidade cultural e
relacional entre os imigrantes e a sociedade de acolhimento. É certo que defendemos
que a maior etnicização das redes de relacionamento não é necessariamente significativa
da falta de integração, mas devemos estar atentos quando percebemos que as variáveis
281

exercem cumulativamente força no mesmo sentido, isto é, acentuando os contrastes
sociais e culturais.
Por seu lado, no caso das classes sociais escolarmente mais capitalizadas e
relacionalmente mais assimiladas, os contrastes culturais apresentam-se como menos
problemáticos. Embora nos tenha surpreendido o facto de estar associado a esta
categoria de imigrantes as situações em que as diferenças culturais mais impactos
negativos exercem e a vivência de situações de preconceito e/ou discriminação, a
verdade é que, nos parâmetros mais estruturais dos processos de integração, estes
indivíduos encontram-se melhor posicionados. O que não quer dizer que se sintam
integrados, pelo que os modos de identificação dos imigrantes com a sociedade de
acolhimento remetem para o nível subjetivo e pertencem, por isso, a um domínio da
integração diferente. Significa apenas que a acentuação dos contrastes culturais não é
incompatível com processos de integração estruturalmente bem-sucedidos.
As apropriações espaciais – conceito que deixámos propositadamente em aberto
até aqui – são, por todos estes motivos, o reflexo de uma realidade complexa, onde a
sobreposição de vários fatores, entre os quais as questões classistas ganham uma
centralidade relevante, compõe o puzzle. As múltiplas possibilidades de interação que a
lógica urbana potencia resultam, na verdade, em aproximações para uns e
distanciamentos para outros. Porque estar distante, como Simmel (1950: 402) nos
explica a propósito do conceito do “stranger”, significa que o sujeito que está perto está,
na realidade, longe. Por essa razão, tal como Peixoto há mais de vinte anos propunha
sobre a compreensão do espaço, mais do que espaço físico, interessa falar em espaço
social ou económico (Peixoto, 1990: 104). Uma ideia que permanece profundamente
atual mesmo quando se multiplicam as possibilidades de coexistência e de troca entre os
sujeitos.
Terminando

como

começamos

este

trabalho,

a

modernidade

e

o

desenvolvimento das democracias, tantas vezes associados a um sistema político que
garante e promove a igualdade nas sociedades ocidentais, não conseguem evitar uma
ordem económica dominante que está na origem de uma das principais contradições ou
falhas da modernidade, a crise “igualdade-desigualdade” (Fenton, 2004). Uma crise
com consequências, entre outros, na fixação legal dos imigrantes e no reforço dos
contrastes étnicos, institucionais, culturais e religiosos. Daí que por muito que as
políticas migratórias e de integração estejam direcionadas para a acomodação da
diversidade, ao nível da vida real a mistura social e cultural tenha tendência a resistir.
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Neste sentido, como refere Arango, no que à integração diz respeito, obstáculos que têm
a ver principalmente com desvantagens sociais, mas também outros – entre os quais o
autor destaca as diferentes formas de racismo e discriminação –, muitas vezes importam
mais do que uma aquisição limitada de direitos (Arango, 1999: 251). O que não
significa que continuidades sociais resultem em ausência de conflito. Percebemos agora
melhor, tal como Sayad nos propunha compreender, que a integração implica todo o ser
social das pessoas envolvidas e da sociedade no seu conjunto e que é preciso deixar de
imaginar que é um processo em total harmonia ou isento de qualquer conflito.
Ignorar estas questões pode levar a conclusões erróneas sobre a integração dos
imigrantes nas sociedades de acolhimento, tanto mais quando esquecemos que, apesar
da desaceleração dos fluxos e do retorno de muitos imigrantes à sociedade de origem,
muitos mais são aqueles que permanecem, que se naturalizam e dos quais resultam
segundas gerações, onde estas e outras questões, nomeadamente identitárias, podem
colocar-se como problemáticas.
O nosso puzzle parece agora finalmente montado através de diferentes focagens
(macro, meso e micro) e dimensões (social, política e cultural-religiosa), mas o qual,
reconhecemos, podia ter sido observado através de outras variáveis e relações entre
variáveis. Esta é certamente a principal limitação de todas as pesquisas e parece-nos
incontornável que assim seja, mas por isso mesmo este é um trabalho nunca totalmente
encerrado. Por exemplo, a dimensão mais subjetiva dos processos de integração, ligada
às questões identitárias e ao sentimento de pertença nacional e/ou étnico, não foi
explorada. Por outro lado, outras variáveis sobre a inserção destes imigrantes no
mercado de trabalho e os seus processos de legalização também foram deixadas cair
para tornar o inquérito mais exequível do ponto de vista da sua administração. Enfim,
um conjunto de outras variáveis que nos podiam ajudar a melhor retratar esta população,
mas sobre as quais tomámos a decisão de não as incluir, focando-nos nas que melhor
consideramos poderem responder aos nossos objetivos.
Por fim, reiteramos a nota de que a presente dissertação não teve qualquer
pretensão de ser representativa da realidade, mas de partir da realidade para desbravar
algumas questões que, por vezes, só uma amostra teórica não-representativa pode ajudar
a conhecer. Os resultados são válidos exclusivamente para a população inquirida e no
âmbito dos seus limites teóricos e técnico-metodológicos.
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ANEXO I.1 – Inquérito por questionário geral136

Universidade do Porto – Faculdade de Letras (FLUP)

Código de localização:
Data do inquérito: ___/___/_____

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras (IS)

Contacto para referência futura:

Projecto SFRH/BD/65264/2009 financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

INQUÉRITO AOS BRASILEIROS RESIDENTES NO GRANDE PORTO
Este inquérito tem como objectivo principal conhecer as dinâmicas da imigração brasileira no
Grande Porto de forma a dar conta dos processos de mobilidade social e apropriações
espaciais destes imigrantes.
Aos participantes é assegurado que todas as informações fornecidas serão tratadas de acordo
com um princípio de confidencialidade e que as mesmas serão disponibilizadas apenas aos
investigadores envolvidos na execução do estudo. O anonimato dos inquiridos será
rigorosamente assegurado e a informação obtida será utilizada para fins exclusivamente
científicos.
Lembramos que a sua participação é fundamental e agradecemos desde já a sua
disponibilidade!

1. Género:
1.1. Feminino
1.2. Masculino

2. Idade actual: ______
3. Ano de chegada a Portugal: ______

4. Razões de vinda para Portugal (escolha apenas a principal razão):
4.1. Trabalho/ procura de melhores condições de vida
4.2. Estudos
4.3. Para se juntar a família
4.4. Férias
4.5. Estágio, especialização profissional, missões de serviço
4.6. Outra, qual?
5. Residência antes da vinda
5.1. Veio directamente do Brasil para Portugal
5.2. Viveu noutro(s) país(es) estrangeiro(s) antes de chegar a Portugal.
Qual/Quais?
136

O inquérito por questionário não obedece às regras do novo Acordo ortográfico.
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6. Com quem veio?
6.1. Sozinho
6.2. Com familiares
6.3. Outros, quem?

7. Estado civil actual
7.1. Casado(a)/união de facto
7.2. Divorciado(a)/ separado(a)
7.3. Solteiro(a)
7.4. Viúvo(a)

No caso de ser casado, indique a origem do cônjuge:
7.1.1. Brasileiro
7.1.2. Português
7.1.3. Outra nacionalidade.
Qual?

8. Zona de residência em Portugal
8.1. Concelho
8.2. Freguesia

9. Que nível de escolaridade completo ou incompleto possuía quando saiu do Brasil?
Incompleto

Completo

9.1. Não sabia ler nem escrever
9.2. Sabia ler/ escrever, mas sem escolaridade
9.3. Ensino fundamental
9.4. Ensino médio/ profissionalizante
9.5. Graduação
9.6. Pós‐graduação
9.7. Mestrado
9.8. Doutoramento
9.9. Outro. Qual?
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10. Em Portugal, frequentou/está a frequentar algum grau de ensino ou foi‐lhe reconhecida
oficialmente alguma equivalência? Se SIM, indique qual. Em caso negativo, passe para a
questão seguinte.
Incompleto

Completo

10.1. 1º Ciclo
10.2. 2º Ciclo
10.3. 3º Ciclo
10.4. Ensino secundário (12º ano ou equivalente)
10.5. Licenciatura
10.6. Pós‐graduação
10.7. Mestrado
10.8. Doutoramento
10.9. Outro. Qual?

11. Relativamente ao seu trajecto profissional, indique em qual das seguintes situações se
situava na sua última ocupação no Brasil, na 1ª ocupação em Portugal e na qual se encontra
actualmente:
Última
ocupação
no Brasil

1ª
Ocupação
em Portugal

Ocupação
actual

11.1. Condição perante o trabalho:
11.1.1. Profissão a tempo inteiro
11.1.2. Profissão a tempo parcial
11.1.3. Estuda
11.1.4. Estuda e trabalha
11.1.5. Doméstico(a)
11.1.6. Reformado(a)/ aposentado(a)
11.1.7. Desempregado(a)
11.1.8. Incapacitado(a)
11.1.9. Frequenta formação profissional
11.1.10. Criança em idade não escolar
11.2. Situação na Profissão
11.2.1. Patrão (4 ou + empregados)
11.2.2. Patrão ( ‐ de 4 empregados)
11.2.3. Isolado/ trabalhador por conta própria
11.2.4. Trabalhador familiar não remunerado
11.2.5. Trabalhador familiar remunerado
11.2.6. Assalariado/ trab. por conta de outrem
11.2.7. Outra situação. Qual?
11.3. Profissão *

* Se em algumas das situações acima referiu estar desempregado(a), ser doméstico(a), ou reformado(a),
mas JÁ alguma vez trabalhou, indique por referência à sua última situação.
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12. Relativamente ao seu pai, à sua mãe e ao seu cônjuge (se é casado ou vive em união de
facto), indique a sua situação actual:
Pai

Mãe

Cônjuge

Pai

Mãe

Cônjuge

12.1. Condição perante o trabalho:
12.1.1. Profissão a tempo inteiro
12.1.2. Profissão a tempo parcial
12.1.3. Doméstico(a)
12.1.4. Reformado(a)/ aposentado(a)
12.1.5. Desempregado(a)
12.1.6. Incapacitado(a)
12.1.7. Outra situação. Qual?

12.2. Situação na Profissão
12.2.1. Patrão (4 ou + empregados)
12.2.2. Patrão ( ‐ de 4 empregados)
12.2.3. Isolado/ trabalhador por conta própria
12.2.4. Trabalhador familiar não remunerado
12.2.5. Trabalhador familiar remunerado
12.2.6. Assalariado/ trab. por conta de outrem
12.2.7. Outra situação. Qual?
12.3. Profissão

13. Relativamente às suas relações sociais, indique qual a nacionalidade da maioria das
pessoas com quem se relaciona (seleccione apenas uma das seguintes opção por linha):
Portugueses

Brasileiros

Outros
estrangeiros

Ausência de
relações

13.1. A maioria dos meus amigos em
Portugal são...
13.2. A maioria dos meus familiares a
viver em Portugal são...
13.3. No trabalho relaciona‐se
sobretudo com...
13.4. Na vizinhança relaciona‐se
sobretudo com...

14. Na minha zona de residência vivem (seleccione apenas uma opção):
14.1. Só portugueses
14.2. Maioria é portugueses e alguns brasileiros
14.3. Maioria é brasileira
14.4. Maioria é de outra nacionalidade estrangeira
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15. Pertence a alguma das seguintes organizações/ grupos? Se sim, por favor, indique
qual/quais.
Sim

Não

Qual/ Quais?

15.1. Associação
15.2. Grupo religioso
15.3. Outro

16. Se respondeu SIM em alguma das opções anteriores, por favor, indique se a pertença a
essa organização/ grupo o ajuda a resolver os seguintes problemas (pode assinalar mais do
que uma opção). Em caso negativo passe para a questão 17.
Associação

Grupo
religioso

Outro

16.1. Ajudou‐me a arranjar emprego
16.2. Ajudou‐me a arranjar casa
16.3. Ajudou‐me a encontrar pessoas do meu país
16.4. Ajudou‐me a relacionar‐me com os portugueses
16.5. Ajudou‐me a encontrar pessoas e instituições que
podem resolver os meus problemas
16.6. Ajuda‐me quando sinto saudades do meu país e
da minha família

17. Com que regularidade frequenta essas mesmas organizações/grupos?
Associação

Grupo
religioso

Outro

17.1. Todos os dias
17.2. Semanalmente ou mais
17.3. Mensalmente ou mais
17.4. Uma ou duas vezes anualmente
17.5. Menos do que uma vez por ano

18. Situe‐se em cada uma das seguintes afirmações relativamente às diferenças culturais
entre Portugal e Brasil (selecione apenas uma opção por coluna):

Língua

Costumes
e estilos
de vida

Valores

Crenças

18.1. Não considero que existam
diferenças.
18.2. Existem diferenças, mas são‐me
indiferentes.
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18.3. Existem diferenças que afectam a
minha vida positivamente.
18.4. Existem diferenças que afectam a
minha vida negativamente.

19. Alguma vez foi vítima de preconceito e/ou discriminação?
19.1. Sim
19.2. Não

Se respondeu afirmativamente, indique qual a razão da discriminação (pode
seleccionar mais do que uma opção).
19.1.1. Por razões profissionais
19.1.2. Por razões raciais
19.1.3. Por razões étnicas
19.1.4. Por razões de género
19.1.5. Outra(s). Qual(ais)?

20. Numa escala que varia entre 1 (não confio nada) e 5 (confio muito), indique em que
medida confia nas seguintes instituições da sociedade portuguesa e brasileira. Se não
conhece, assinale em NC.
Brasil
1

2

3

4

Portugal
5

NC

1

2

3

4

20.1. Governo e administração
pública
20.2. Tribunais
20.3. Associações de imigrantes
20.4. Igreja Católica ou outros
grupos religiosos
20.5. Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras

21. Relativamente à sua situação legal em Portugal indique em qual das seguintes situações
se encontrava quando entrou em território português e a que tem actualmente.
Relembramos que este inquérito é estritamente confidencial e anónimo.
Situação à chegada

Situação actual

21.1. Visto de curta duração/ turístico
21.2. Visto de estada temporária
21.3. Visto de residência
21.4. Sem autorização / ilegal
21.5. Outra situação. Qual?
21.6. Não sabe/ não responde
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5

NC

Estaria disposto a conceder uma entrevista à investigadora deste projecto sobre algumas das
temáticas abordadas neste inquérito? Necessariamente, manter‐se‐iam as condições de
confidencialidade e anonimato do inquérito que acabámos de realizar.
Sim
Não

Contacto telefónico:
Obrigada pela sua participação!
A investigadora, Maria João Oliveira
oliveira.mjs@gmail.com
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ANEXO I.1.1 – Codificação do inquérito geral no SPSS
ID_Inq: Identificação do inquérito

Local_aplic: Local de aplicação do inquérito
1 Ginásio Matosinhos
2 Centro Comercial Matosinhos
3 Restaurantes Matosinhos
4 Ginásio Porto
5 Centro Comercial Porto
6 Abordagem de rua Porto
8 Ginásio Vila Nova de Gaia
9 Centro Comercial Vila Nova de Gaia
11 Associação Mais Brasil
13 Através de conhecidos

Género: Género do inquirido
1 Feminino
2 Masculino

Idade: Idade atual do inquirido (variável ordinal)
Idader: Idade atual do inquirido (variável recodificada)
1 = 18-29 anos
2 = 30-39 anos
3 = 40-49 anos
4 = 50 e mais anos

Idd_emig_rec: Idade de emigração (variável recodificada)
1 = Até 19 anos
2 = 20-29 anos
3 = 30-39 anos
4 = 40-49 anos
5 = 50 e mais anos
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Cheg_Pt: Ano de chegada a Portugal (variável ordinal)
Tmp_permanência_rec: Tempo de permanência em Portugal (variável recodificada)
1 Curta permanência (até 2 anos)
2 Média permanência (3 a 5 anos)
3 Longa permanência (6 e mais anos)
99 NS/NR
Razões_vinda: Razão de vinda para Portugal (apenas uma opção)
1 Trabalho/ procura de melhores condições de vida
2 Estudos
3 Para se juntar a família
4 Férias
5 Estágio, especialização profissional, missões de serviço
6 Outra, qual?
99 NS/NR
Outras_razões: Outras razões de vinda para Portugal (string)
Última_resid: Residência do inquirido antes da vinda para Portugal
1 Veio diretamente do Brasil para Portugal
2 Viveu noutro(s) país(es) estrangeiro(s) antes de chegar a Portugal.
Outros_países: Outros países em que o inquirido viveu antes de chegar a Portugal
(string)
Com_quem_veio: Com quem o inquirido veio para Portugal
1 Sozinho
2 Com familiares
3 Outros. Quem?
Outros_Com_quem_veio: Outros com quem o inquirido veio para Portugal (string)

Est_civil: Estado civil do inquirido
1 Casado(a)/união de facto
2 Divorciado(a)/ separado(a)
3 Solteiro(a)
4 Viúvo(a)
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Orig_cônjuge: Origem do cônjuge do inquirido (string)
1 Brasileiro
2 Português
3 Outra nacionalidade
4 Não se aplica
99 NS/ NR
Outra_nac_cônj: Outra nacionalidade do cônjuge (string)

Residência do inquirido em Portugal
Concelho_resid: Concelho de residência em
Portugal
1

Gondomar

2

Maia

3

Matosinhos

Freguesia_resid: Freguesia de residência em
Portugal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110
111
112
21
22
23
24
25
26
27
28
29
210
211
212
213
214
215
216
217
31
32
33
34
35

Baguim do Monte
Covelo
Fânzeres
Foz do Sousa
Jovim
Lomba
Medas
Melres
Rio Tinto
São Cosme
São Pedro da Cova
Valbom
Águas Santas
Barca
Folgosa
Gemunde
Gondim
Gueifães
Maia
Milheirós
Moreira
Nogueira
Pedrouços
Santa Maria de Avioso
São Pedro de Avioso
São Pedro Fins
Silva Escura
Vermoim
Vila Nova da Telha
Custóias
Guifões
Lavra
Leça do Balio
Matosinhos
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4

Porto

5

Póvoa de Varzim

6

Valongo

7

Vila do Conde

36
37
38
39
310
41
42
43
44
45
46
47
48
49
410
411
412
413
414
415
51
52
53
54
55
56
57
58
59
510
511
512
60
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
77
78
79
710
711
712
713
714
715
716
717
718

Leça da Palmeira
Perafita
Santa Cruz do Bispo
São Mamede de Infesta
Senhora da Hora
Aldoar
Bonfim
Campanhã
Cedofeira
Foz do Douro
Lordelo do Ouro
Massarelos
Miragaia
Nevogilde
Paranhos
Ramalde
Santo Ildefonso
São Nicolau
Sé
Vitória
Aguçadoura
Amorim
Argivai
A Ver-o-Mar
Balasar
Beiriz
Estela
Laundos
Navais
Póvoa de varzim
Rates
Terroso
Alfena
Campo
Ermesinde
Sobrado
Valongo
Arcos
Árvore
Aveleda
Azurara
Bagunte
Canidelo
Fajozes
Ferreiró
Fornelo
Gião
Guilhabreu
Junqueira
Labruge
Macieira da Maia
Malta
Mindelo
Modivas
Mosteiró
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8

Vila Nova de Gaia

9

Espinho

719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
81
82
83
84
85
86
87
88
89
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
91
92
93
94
95

Outeiro Maior
Parada
Retorta
Rio Mau
Tougues
Touguinha
Touguinhó
Vairão
Vila Chã
Vila do Conde
Vilar
Vilar do Pinheiro
Arcozelo
Avintes
Canelas
Canidelo
Crestuma
Grijó
Gulpilhares
Lever
Madalena
Mafamude
Olival
Oliveira do Douro
Pedroso
Perosinho
Sandim
Santa Marinha
São Félix da Marinha
São Pedro da Afurada
Seixezelo
Sermonde
Serzedo
Valadares
Vilar de Andorinho
Vilar do Paraíso
Anta
Espinho
Guetim
Paramos
Silvalde

Escolaridd_Br: Nível de escolaridade do inquirido no Brasil
1 Não sabia ler nem escrever
2 Sabia ler/ escrever, mas sem escolaridade
3 Ensino fundamental incompleto
4 Ensino fundamental completo
5 Ensino médio/ profissionalizante incompleto
6 Ensino médio/ profissionalizante completo
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7 Graduação incompleta
8 Graduação completa
9 Pós-graduação incompleta
10 Pós-graduação completa
11 Mestrado incompleto
12 Mestrado completo
13 Doutoramento incompleto
14 Doutoramento completo
15 Outro
99 NS/NR

Escolaridd_Br_rec: Nível de escolaridade no Brasil (variável recodificada)
1 Até ensino fundamental completo
2 Ensino médio/ profissionalizante completo/ incompleto
3Ensino superior completo/incompleto
99 NS/NR

Escolaridd_Br_in.completa: Escolaridade no Brasil por níveis de ensino in/completos
(variável recodificada)
1 Até ensino fundamental incompleto
2 Ensino fundamental completo
3 Ensino médio/ profissionalizante incompleto
4 Ensino médio/ profissionalizante completo
5Ensino superior incompleto
6Ensino superior completo
99 NS/NR

Escolaridd_Pt: Nível de escolaridade do inquirido em Portugal
1 1º Ciclo incompleto
2 1º Ciclo completo
3 2º Ciclo incompleto
4 2º Ciclo completo
5 3º Ciclo incompleto
6 3º Ciclo completo
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7 Ensino secundário incompleto (12º ano ou equivalente)
8 Ensino secundário completo (12º ano ou equivalente)
9 Licenciatura incompleta
10 Licenciatura completa
11 Pós-graduação incompleta
12 Pós-graduação completa
13 Mestrado incompleto
14 Mestrado completo
15 Doutoramento incompleto
16 Doutoramento completo
17 Outro
99 NS/NR

Escolaridd_Pt_rec: Nível de escolaridade em Portugal (variável recodificada)
1 Até ensino básico completo
2 Ensino secundário completo/ incompleto
3Ensino superior completo/incompleto

Escolaridd_atual: Nível de escolaridade atual do conjunto das situações no Brasil e
Portugal
1 Até ensino básico ou fundamental completo
2 Ensino secundário/ ensino médio completo ou incompleto
3 Ensino superior completo ou incompleto

Escolaridd_atual_in.completo: Escolaridade atual por niveis de ensino in/completos
(variável recodifificada)
1Nível básico/fundamental incompleto
2 Nível básico/fundamental completo
3 Ensino secundário/médio incompleto
4 Ensino secundário/médio completo
5Ensino superior incompleto
6Ensino superior completo
99 NS/NR
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Condição perante o trabalho do inquirido
Cond_Trab_Br: Condição perante o trabalho no
Brasil
Cond_Trab_1ªPt: Primeira condição perante o
trabalho em Portugal
Cond_Trab_Act: Actual condição perante o
trabalho em Portugal

1 Profissão a tempo inteiro
2 Profissão a tempo parcial
3 Estuda
4 Estuda e trabalha
5 Doméstico(a)
6 Reformado(a)/ aposentado(a)
7 Desempregado(a)
8 Incapacitado(a)
9 Frequenta formação profissional
10 Criança em idade não escolar
99 NS/NR

Condição perante o trabalho do pai, mãe e cônjuge do inquirido
Cond_Trab_Pai: Condição perante o trabalho do
pai do inquirido
Cond_Trab_Mãe: Condição perante o trabalho da
mãe do inquirido
Cond_Trab_Cônj: Condição perante o trabalho do
cônjuge do inquirido

1 Profissão a tempo inteiro
2 Profissão a tempo parcial
3 Doméstico(a)
4 Reformado(a)/ aposentado(a)
5 Desempregado(a)
6 Incapacitado(a)
7 Outra situação
99 NS/NR

Situação na profissão
Sit_Prof_Br: Situação na profissão no Brasil
Sit_Prof_1ªPT: Primeira situação na profissão
em Portugal
Sit_Prof_Act: Actual situação na profissão
Sit_Prof_Pai: Situação na profissão do pai do
inquirido
Sit_Prof_Mãe: Situação na profissão da mãe do
inquirido
Sit_Prof_Cônj: Situação na profissão do cônjuge
do inquirido

1 Patrão (4 ou + empregados)
2 Patrão ( - de 4 empregados)
3 Isolado/ trabalhador por conta própria
4 Trabalhador familiar não remunerado
5 Trabalhador familiar remunerado
6 Assalariado/ trab. por conta de outrem
7 Outra situação. Qual?
99 NS/NR
-1 Não se aplica (nos casos em que é
estudante ou nunca trabalhou)
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Sit_Prof_outra: Outra sitiuação na profissão do inquirido (string)
Sit_Prof_Pai_outra: Outra sitiuação na profissão do pai do inquirido (string)
Sit_Prof_Mãe_outra: Outra situação na profissão da mãe do inquirido (string)
Sit_Prof_Cônj_outra: Outra sitiuação na profissão do cônjuge do inquirido (string)

Profissão
Prof_Br: Última profissão no Brasil
Prof_1ªPt: Primeira profissão em Portugal
Prof_Pt: Actual profissão em Portugal
Prof_Pai: Profissão do pai do inquirido
Prof_Mãe: Profissão da mãe do inquirido
Prof_Cônj: Profissão do cônjuge do inquirido

De acordo com:
Classificação Nacional das Profissões –
Versão 1994. Instituto do Emprego e
Formação Profissional do Ministério do
Empregp e da Segurança Social. ISBN 972732-146-1.
99 NS/NR
-1 Não se aplica (nos casos em que é estudante
ou nunca trabalhou)

Grupos Profissionais
GpProf_Br: Grupo socioprofissional do
inquirido no Brasil
GpProf_1ºPt: Primeiro grupo socioprofissional
do inquirido em Portugal
GpProf_Atual: Atual Grupo socioprofissional
do inquirido em Portugal
GpProf_Pai: Grupo socioprofissional do pai do
inquirido
GpProf_Mãe: Grupo socioprofissional da mãe
do inquirido
GpProf_Conj: Grupo socioprofissional do
cônjuge do inquirido

0 Profissões das Forças Armadas
1 Representantes do poder legislativo e de
órgãos executivos, dirigentes, diretores e
gestores executivos
2 Especialistas das atividades intelectuais e
científicas
3 Técnicos e profissões de nível intermédio
4 Pessoal administrativo
5 Trabalhadores dos serviços pessoais, de
proteção e segurança e vendedores
6 Agricultores e trabalhadores qualificados
da agricultura, da pesca e da floresta
7 Trabalhadores qualificados da indústria,
construção e artífices
8 Operadores de instalações e máquinas e
trabalhadores da montagem
9 Trabalhadores não qualificados
99 NS/NR
-1 Não se aplica (Nos casos em que é
estudante ou nunca trabalhou)
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Lugares de classe
LCI_Br: Lugar de classe individual do inquirido no
Brasil
LCI_1ºPt: 1º Lugar de classe individual do inquirido
em Portugal
LCI_Pt: Atual lugar de classe individual do inquirido
em Portugal
LCI_Pai: Lugar de classe individual do pai do
inquirido
LCI_Mãe: Lugar de classe individual da mãe do
inquirido
LCI_Cônj: Lugar de classe individual do cônjuge
LC_família_Pais: Lugar de classe da família dos pais
do inquirido
LC_família: Lugar de classe da família de pertença do
inquirido

1 BEP
2 BD
3 BP
4 PBIC
5 PBTEI
6 PBIP
7 PBA
8 PBE
9 OI
10 OA
11 BDP
12 PBPA
13 PBAP
14 PBEP
15 OIA
16 OP
17 Indeterminável

Redes sociais primárias
Amigos: A maioria dos meus amigos em Portugal são...
Familiares: A maioria dos meus familiares a viver em Portugal
são...
Colegas_trab: No trabalho relaciona-se sobretudo com...
Vizinhos: Na vizinhança relaciona-se sobretudo com...

1 Portugueses
2 Brasileiros
3 Outros estrangeiros
4 Ausência de relações
99 NS/NR

Zona_Resid: Na minha zona de residência vivem...
1 Só portugueses
2 Maioria é portugueses e alguns brasileiros
3 Maioria é brasileira
4 Maioria é de outra nacionalidade estrangeira
99 NS/NR
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Redes sociais secundárias
Associação: Pertença a uma associação
Grupo_religioso: Pertença a um grupo religioso
Outra_pertença: Pertença a outro núcleo social secundário

1 Sim
2 Não
99 NS/NR

Qual_Associação: A qual associação pertence?
1 Associação Mais Brasil
99 NS/NR
Qual_GrupoReligioso: A qual grupo religioso pertence? (string)
Qual_OutraPertença: Qual outro grupo/organização de pertença? (string)

Problemas que a pertença a uma Associação ajudou a resolver
Ajuda_Assoc1: Ajudou-me a arranjar emprego
Ajuda_Assoc2: Ajudou-me a arranjar casa
Ajuda_Assoc3: Ajudou-me a encontrar pessoas do meu país
Ajuda_Assoc4: Ajudou-me a relacionar-me com os portugueses
Ajuda_Assoc5: Ajudou-me a encontrar pessoas e instituições que podem
resolver os meus problemas
Ajuda_Assoc6: Ajuda-me quando sinto saudades do meu país e da minha
família

1 Sim
2 Não

Problemas que a pertença a um Grupo Religioso ajudou a resolver
Ajuda_GpRel 1: Ajudou-me a arranjar emprego
Ajuda_GpRel 2: Ajudou-me a arranjar casa
Ajuda_GpRel 3: Ajudou-me a encontrar pessoas do meu país
Ajuda_GpRel 4: Ajudou-me a relacionar-me com os portugueses
Ajuda_GpRel 5: Ajudou-me a encontrar pessoas e instituições que
podem resolver os meus problemas
Ajuda_GpRel 6: Ajuda-me quando sinto saudades do meu país e da
minha família

1 Sim
2 Não
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Problemas que Outra pertença ajudou a resolver
Ajuda_Outro 1: Ajudou-me a arranjar emprego
Ajuda_Outro 2: Ajudou-me a arranjar casa
Ajuda_Outro 3: Ajudou-me a encontrar pessoas do meu país
Ajuda_Outro 4: Ajudou-me a relacionar-me com os portugueses
Ajuda_Outro 5: Ajudou-me a encontrar pessoas e instituições que
podem resolver os meus problemas
Ajuda_Outro 6: Ajuda-me quando sinto saudades do meu país e da
minha família

1 Sim
2 Não

Regularidade com que frequenta o grupo/organização
Freq_Associação: Regularidade com que frequenta
associação
Freq_GrupoReligioso: Regularidade com que
frequenta grupos religiosos
Freq_Outro: Regularidade com que frequenta outras
organizações/grupos

1 Todos os dias
2 Semanalmente ou mais
3 Mensalmente ou mais
4 Uma ou duas vezes anualmente
5 Menos do que uma vez por ano

Diferenças culturais entre Portugal e o Brasil
Dif_cult_língua: Diferenças relativamente à língua
Dif_cult_costumes: Diferenças relativamente aos
costumes
Dif_cult_valores: Diferenças relativamente aos
valores
Dif_cult_crenças: Diferenças relativamente às
crenças

1 Não considero que existam
diferenças.
2 Existem diferenças, mas são-me
indiferentes.
3 Existem diferenças que afectam a
minha vida positivamente.
4 Existem diferenças que afectam a
minha vida negativamente.
99 NS/NR

Precon_Discrim: Vivência de situação de preconceito e/ou discriminação
1 Sim
2 Não
99 NS/NR
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Razões do preconceito/discriminação
Discrim_prof: Sofreu preconceito/discriminação por razões profissionais

1 Sim

Discrim_racial: Sofreu preconceito/discriminação por razões raciais

2 Não

Discrim_étnica: Sofreu preconceito/discriminação por razões étnicas
Discrim_género: Sofreu preconceito/discriminação por razões de género
Discrim_outras: Sofreu preconceito/discriminação por outras razões

Nível de confiança nas instituições do Brasil e Portugal
Conf_governo_Br: Confiança no governo e administração
pública do Brasil
Conf_tribunal_Br: Confiança nos tribunais do Brasil
Conf_assoc_Br: Confiança nas associações de imigrantes do
Brasil
Conf_relig_Br: Confiança na Igreja Católica ou outros
grupos religiosos do Brasil
Conf_SEF_Br: Confiança no serviço de estrangeiros do
Brasil
Conf_governo_PT: Confiança no governo e administração
pública de Portugal
Conf_tribunal_PT: Confiança nos tribunais de Portugal
Conf_assoc_PT: Confiança nas associações de imigrantes de
Portugal
Conf_relig_PT: Confiança na Igreja Católica ou outros
grupos religiosos de Portugal
Conf_SEF_PT: Confiança no serviço de estrangeiros e
fronteiras de Portugal

1 Não confio nada
2 Não confio
3 Não confio nem desconfio
4 Confio
5 Confio muito
6 Não conheço
99 NS/NR
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Situação legal do inquirido
SitLegal_chegada: Situação legal em que se
encontrava quando entrou em território
português
SitLegal_actual: Situação legal em que se encontra
actualmente

1 Visto de curta duração/ turístico
2 Visto de estada temporária
3 Visto de residência
4 Sem autorização / ilegal
5 Outra situação
6 NS/NR
7 Dupla nacionalidade
8 Naturalizado português
9 Aguarda visto de residência

Outra_SitLegal_chegada: Outra situação legal em que se encontrava quando entrou
em território português (string)
Outra-SitLegal_atual: Situação legal em que se encontra atualmente (string)
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ANEXO I.2 – Inquérito por questionário aplicado na ADCP

Universidade do Porto – Faculdade de Letras (FLUP)

Código de localização:

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras (IS)

Data do inquérito: ___/___/_____

Projeto SFRH/BD/65264/2009 financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

Contacto para referência futura:

INQUÉRITO AOS BRASILEIROS RESIDENTES NO GRANDE PORTO
Este inquérito tem como objetivo principal conhecer as dinâmicas da imigração brasileira no
Grande Porto de forma a dar conta dos processos de mobilidade social e apropriações
espaciais destes imigrantes.
Aos participantes é assegurado que todas as informações fornecidas serão tratadas de acordo
com um princípio de confidencialidade e que as mesmas serão disponibilizadas apenas aos
investigadores envolvidos na execução do estudo. O anonimato dos inquiridos será
rigorosamente assegurado e a informação obtida será utilizada para fins exclusivamente
científicos.
Lembramos que a sua participação é fundamental e agradecemos desde já a sua
disponibilidade!

1. Género:
1.1. Feminino
1.2. Masculino

2. Idade atual: ______
3. Ano de chegada a Portugal: ______

4. Razão de vinda para Portugal (escolha apenas a principal razão):
4.1. Trabalho/ procura de melhores condições de vida
4.2. Estudos
4.3. Para se juntar a família
4.4. Férias
4.5. Estágio, especialização profissional, missões de serviço
4.6. Outra, qual?
5. Residência antes da vinda
5.1. Veio diretamente do Brasil para Portugal
5.2. Viveu noutro(s) país(es) estrangeiro(s) antes de chegar a Portugal.
Qual/Quais?
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6. Com quem veio?
6.1. Sozinho
6.2. Com familiares
6.3. Outros, quem?

7. Estado civil atual
7.1. Casado(a)/união de facto
7.2. Divorciado(a)/ separado(a)
7.3. Solteiro(a)
7.4. Viúvo(a)

No caso de ser casado, indique a origem do cônjuge:
7.1.1. Brasileiro
7.1.2. Português
7.1.3. Outra nacionalidade.
Qual?

8. Zona de residência em Portugal
8.1. Concelho
8.2. Freguesia

9. Que nível de escolaridade completo ou incompleto possuía quando saiu do Brasil?
Incompleto

Completo

9.1. Não sabia ler nem escrever
9.2. Sabia ler/ escrever, mas sem escolaridade
9.3. Ensino fundamental
9.4. Ensino médio/ profissionalizante
9.5. Graduação
9.6. Pós‐graduação
9.7. Mestrado
9.8. Doutoramento
9.9. Outro. Qual?
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10. Em Portugal, frequentou/está a frequentar algum grau de ensino ou foi‐lhe reconhecida
oficialmente alguma equivalência? Se SIM, indique qual. Em caso negativo, passe para a
questão seguinte.
Incompleto

Completo

10.1. 1º Ciclo
10.2. 2º Ciclo
10.3. 3º Ciclo
10.4. Ensino secundário (12º ano ou equivalente)
10.5. Licenciatura
10.6. Pós‐graduação
10.7. Mestrado
10.8. Doutoramento
10.9. Outro. Qual?

11. Relativamente ao seu trajeto profissional, indique em qual das seguintes situações se
situava na sua última ocupação no Brasil, na 1ª ocupação em Portugal e na qual se encontra
atualmente:

1ª
Última
Ocupação Ocupação
ocupação
em
atual
no Brasil
Portugal
11.1. Condição perante o trabalho:
11.1.1. Profissão a tempo inteiro
11.1.2. Profissão a tempo parcial
11.1.3. Estuda
11.1.4. Estuda e trabalha
11.1.5. Ocupa‐se exclusivamente das tarefas do próprio lar
11.1.6. Reformado(a)/ aposentado(a)
11.1.7. Desempregado(a)
11.1.8. Incapacitado(a)
11.1.9. Frequenta formação profissional
11.1.10. Criança em idade não escolar
11.2. Situação na Profissão
11.2.1. Patrão (4 ou + empregados)
11.2.2. Patrão ( ‐ de 4 empregados)
11.2.3. Isolado/ trabalhador por conta própria
11.2.4. Trabalhador familiar não remunerado
11.2.5. Trabalhador familiar remunerado
11.2.6. Assalariado/ trab. por conta de outrem
11.2.7. Outra situação. Qual?
* Se indicou estar desempregado(a), reformado(a) ou ocupar‐se exclusivamente das tarefas do lar,
mas JÁ ALGUMA VEZ TRABALHOU, preencha de acordo com a última profissão exercida.
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11.3. Sobre a sua profissão, descreva com o maior detalhe possível:
11.3.1. Última profissão no Brasil:
____________________________________________________________
11.3.2. Primeira profissão em Portugal:
________________________________________________________
11.3.3. Profissão atual:
____________________________________________________________________
12. Relativamente ao seu pai, à sua mãe e ao seu cônjuge (se é casado ou vive em união de
facto), indique a sua situação atual:
Pai

Mãe

Cônjuge

Pai

Mãe

Cônjuge

12.1. Condição perante o trabalho:
12.1.1. Profissão a tempo inteiro
12.1.2. Profissão a tempo parcial
12.1.3. Ocupa‐se exclusivamente das tarefas do próprio lar
12.1.4. Reformado(a)/ aposentado(a)
12.1.5. Desempregado(a)
12.1.6. Incapacitado(a)
12.1.7. Outra situação. Qual?
12.2. Situação na Profissão
12.2.1. Patrão (4 ou + empregados)
12.2.2. Patrão ( ‐ de 4 empregados)
12.2.3. Isolado/ trabalhador por conta própria
12.2.4. Trabalhador familiar não remunerado
12.2.5. Trabalhador familiar remunerado
12.2.6. Assalariado/ trab. por conta de outrem
12.2.7. Outra situação. Qual?

12.3. Sobre a profissão do seu pai, mãe e cônjuge, descreva com o maior detalhe possível:
* Se indicou estrarem desempregados, reformados, ocuparem‐se exclusivamente das tarefas do lar
ou terem falecido, mas JÁ ALGUMA VEZ TRABALHARAM, preencha de acordo com a última
profissão exercida.

12.3.1. Profissão Pai:
_______________________________________________________________________
12.3.2. Profissão Mãe:
______________________________________________________________________
12.3.3. Profissão
Cônjuge:__________________________________________________________________
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13. Relativamente às suas relações sociais, indique qual a nacionalidade da maioria das
pessoas com quem se relaciona (selecione apenas UMA opção por linha):
Portugueses

Brasileiros

Outros
estrangeiros

Ausência de
relações

13.1. A maioria dos meus amigos em
Portugal são...
13.2. A maioria dos meus familiares a
viver em Portugal são...
13.3. No trabalho relaciona‐se
sobretudo com...
13.4. Na vizinhança relaciona‐se
sobretudo com...

14. Na minha zona de residência vivem (selecione apenas uma opção):
14.1. Só portugueses
14.2. Maioria é portugueses e alguns brasileiros
14.3. Maioria é brasileira
14.4. Maioria é de outra nacionalidade estrangeira

15. Além da Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa, pertence a alguma das seguintes
organizações/ grupos? Se sim, por favor, indique qual/quais.
Sim

Não

Qual/ Quais?

15.1. Associação
15.3. Outro

16. Indique se a Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa e outras organizações ou
grupos, que na questão anterior afirmou pertencer, o ajudam a resolver algum dos seguintes
problemas (pode assinalar mais do que uma opção).
Assembleia
de Deus CP

Associação

Outro

16.1. Ajudou‐me a arranjar emprego
16.2. Ajudou‐me a arranjar casa
16.3. Ajudou‐me a encontrar pessoas do meu país
16.4. Ajudou‐me a relacionar‐me com os portugueses
16.5. Ajudou‐me a encontrar pessoas e instituições que
podem resolver os meus problemas
16.6. Ajuda‐me quando sinto saudades do meu país e da
minha família
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17. Com que regularidade frequenta essas mesmas organizações/grupos?
Assembleia
Associação
de Deus CP

Outro

17.1. Todos os dias
17.2. Semanalmente ou mais
17.3. Mensalmente ou mais
17.4. Uma ou duas vezes anualmente
17.5. Menos do que uma vez por ano

18. Relativamente à Assembleia de Deus Comunidade Portuguesa, como conheceu a
comunidade?
18.1. Através de familiares
18.2. Através de amigos
18.3. Através de colegas de trabalho
18.4. Outros. Quem?

19. Outras pessoas da sua família frequentam a Assembleia de Deus Comunidade
Portuguesa?
19.1. Não
19.2. Sim
Se sim. Qual o grau de parentesco?

20. Situe‐se em cada uma das seguintes afirmações relativamente às diferenças culturais
entre Portugal e Brasil (selecione apenas uma opção por coluna):

Língua

Costumes
e estilos
de vida

Valores

Crenças

20.1. Não considero que existam
diferenças.
20.2. Existem diferenças, mas são‐me
indiferentes.
20.3. Existem diferenças que afetam a
minha vida positivamente.
20.4. Existem diferenças que afetam a
minha vida negativamente.

21. Alguma vez foi vítima de preconceito e/ou discriminação?
21.1. Sim
21.2. Não
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Se respondeu afirmativamente, indique qual a razão da discriminação (pode
selecionar mais do que uma opção).
21.1.1. Por razões profissionais
21.1.2. Por razões raciais
21.1.3. Por razões étnicas
21.1.4. Por razões de género
21.1.5. Outra(s). Qual(ais)?

22. Numa escala que varia entre 1 (não confio nada) e 5 (confio muito), indique em que
medida confia nas seguintes instituições da sociedade portuguesa e brasileira. Se não
conhece, assinale em NC.
Brasil
1

2

3

4

Portugal
5

NC

1

2

3

4

22.1. Governo e administração
pública
22.2. Tribunais
22.3. Associações de imigrantes
22.4. Igreja Católica ou outros
grupos religiosos
22.5. Serviço de Estrangeiros

23. Relativamente à sua situação legal em Portugal indique em qual das seguintes situações
se encontrava quando entrou em território português e a que tem atualmente.
Relembramos que este inquérito é estritamente confidencial e anónimo.
Situação à chegada

Situação atual

23.1. Visto de curta duração/ turístico
23.2. Visto de estada temporária
23.3. Visto de residência
23.4. Sem autorização / ilegal
23.5. Outra situação. Qual?
23.6. Não sabe/ não responde

Estaria disposto a conceder uma entrevista à investigadora deste projeto sobre algumas das
temáticas abordadas neste inquérito? Necessariamente, manter‐se‐iam as condições de
confidencialidade e anonimato do inquérito que acabámos de realizar.
Sim
Não

Contacto telefónico:
Obrigada pela sua participação!
A investigadora, Maria João Oliveira
oliveira.mjs@gmail.com
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5

NC

ANEXO I.2.1 – Codificação das variáveis que foram acrescentadas ao inquérito
para aplicação do questionário na ADCP

Conhecer_ADCP: Como o inquirido conheceu a ADCP
1 Através de familiares
2 Através de amigos
3 Através de colegas de trabalho
4 Outros

Familiares_ADCP: Outras pessoas da família que frequentam a ADCP
1 Sim
2 Não

Parentesco_ADCP: Grau de parentesco dos familiares que frequentam a ADCP
(String)
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ANEXO I.3 – Guião de entrevista de aprofundamento ao inquérito por
questionário

Percursos migratórios


No caso de ter vindo para Portugal à procura de trabalho/ melhores condições de
vida: aprofundar a questão da insatisfação relativamente à situação no Brasil e a
escolha e perspetivas relativamente à vida em Portugal.



No caso de ter vindo para estudar, estagiar/especialização profissional, missões
de serviço ou férias: aprofundar as razões da escolha de Portugal e as perspetivas
relativamente à permanência.



No caso de ter vindo para se juntar à família: aprofundar melhor o processo de
reunificação familiar: quem eram os membros da família a quem se juntou e se
foi feito algum pedido legal de reunificação familiar.



Qualquer outra razão não prevista na resposta aos inquéritos relativamente à
vinda para Portugal deve ser igualmente aprofundada: pedir para relatar a
situação, tentar perceber o contexto de origem.



Questionar sobre as maiores dificuldades encontradas quando chegou a Portugal.



Tentar perceber se já tinha família, amigos ou outros laços com imigrantes
brasileiros a viver em Portugal.



Questionar se quando emigrou tencionava regressar novamente ao Brasil ou
permanecer definitivamente em Portugal.

Relações sociais


Perceber e aprofundar as disposições relativamente aos grupos com que o
entrevistado se relaciona menos e as justificações em torno dessa situação.



No caso de ausência de relações: perceber e aprofundar as disposições
relativamente a todos os grupos com que o entrevistado não se relaciona e as
justificações em torno dessa situação.

Organizações/grupos


Se não pertence a nenhuma organização/grupo: perceber se isso se deve a
desinteresse ou afastamento por razões de uma má experiência.
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Se pertence a alguma organização/grupo: aprofundar as motivações subjacentes
a essa pertença: materiais, espirituais, de sociabilidade, etc.

Estereótipos e representações


Se já foi vítima de preconceito e/ou discriminação: pedir para relatar o(s) caso(s)
e perguntar se alguma vez prestou queixa formal na polícia.



Relativamente aos estereótipos dos portugueses relativamente aos brasileiros
(tais como, pouco trabalhadores, alegres e bem dispostos, predominantemente
associados à prostituição): perceber se o entrevistado considera se têm ou não
fundamento; se favorecem ou dificultam a vossa integração na sociedade
portuguesa (por exemplo, no caso de acesso a direitos como trabalho, saúde e
educação); e se favorecem ou dificultam o estabelecimento de relações sociais.

Situação legal


Sobretudo para as situações em que a entrada em Portugal se deu com visto
turístico: perceber se o entrevistado já vivenciou uma situação de irregularidade
ou ilegalidade perante as autoridades portuguesas. Se sim, pedir para relatar a
vivência da situação de ilegalidade, perceber como se sentiu o entrevistado e se
foi vítima de exploração.

Perceção relativamente à sua situação de integração


Perguntar se o entrevistado se sente, de forma geral, integrado na sociedade
portuguesa e se gostava de se sentir mais integrado.



Perguntar, por comparação à situação no Brasil, como o entrevistado define a
sua qualidade de vida atualmente (Melhor ou pior? Em que aspetos?).



Questionar se pretende voltar ao Brasil e porquê.

Para finalizar, perguntar se existe mais alguma coisa que não tenha sido referida e que o
entrevistado queira acrescentar.
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ANEXO I.4 – Guião de entrevista ao Pastor da Assembleia de Deus Comunidade
Portuguesa (ADCP)

História e estrutura da ADCP


Quando e em que circunstâncias surge a ADCP aqui no Porto? Podia contar-me
um pouco da história desta comunidade?



Porquê “Comunidade Portuguesa”?



Na região do Porto têm mais igrejas com a mesma denominação? E no resto do
país?



A localização da ADCP nesta zona deveu-se a quê? (preço, público potencial?)



Sendo uma igreja da comunidade portuguesa, curiosamente, a ADCP atrai
muitos brasileiros. Qual a vossa ligação a outras Assembleias de Deus de origem
brasileira? Estão ligados à Convenção das Assembleias de Deus em Portugal?



No campo evangélico a ADCP tem ligações com a Aliança Evangélica?



Quem frequenta mais a Igreja, brasileiros ou portugueses? Tem sido uma
constante ao longo do tempo a presença dos brasileiros na vossa igreja?



O batismo é um passo necessário para ser membro da ADCP? E se for batizado
noutra Assembleia de Deus? Quais são as consequências/obrigatoriedades que o
batismo traz à vida dos irmãos?



Quantas pessoas são, em média, batizadas por ano?



A ADCP aconselha os membros a ser dizimistas?

Estratégias de evangelização


Percebi pela forma como me receberam que a ADCP tem uma atitude de
acolhimento de novos membros que a procuram. Para além dos que vos
procuram por livre iniciativa existe algum tipo de evangelização da vossa parte?
(por exemplo, só se divulgam através da internet e/ou passagem da palavra; ou
também fazem evangelização nas ruas, nomeadamente deixando folhetos nas
caixas de correio da zona envolvente à Igreja). Por onde começam a
evangelizar? (familiares, amigos, colegas de trabalho?)



Os vossos membros são pessoas que residem maioritariamente na zona
envolvente à Igreja ou há irmãos que vêm de fora da cidade?
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Apoio e encaminhamento ao imigrante


Para além da busca espiritual, no caso particular dos imigrantes, os Irmãos
procuram outro tipo de ajuda? (exemplo: arranjar emprego; arranjar casa;
relacionar com os portugueses; encontrar pessoas e instituições que podem
resolver os problemas deles).



De forma geral, que perfil tem o imigrante brasileiro que vos solicita ajuda?
(Pessoas em situação irregular? Pessoas em situação socioeconómica débil?)



A maioria dos imigrantes brasileiros que vos procura é de confissão evangélica
protestante? Ou vêm de outras confissões religiosas e convertem-se?



Os Irmãos procuram a ADCP por estarem descontentes com outras Igrejas?
Quais?

Em

caso

afirmativo,

que

razões

evocam?

(de

natureza

funcional/burocrática; económica (dízimo); falta de espiritualidade?)


Em que medida existe intercâmbio e comunicação com outras Igrejas no sentido
de fomentar o apoio ao imigrante? Por exemplo, do que conheço, a Igreja
Católica, através do seu secretariado diocesano para as migrações, tem vindo a
assumir um papel relevante no acolhimento dos imigrantes.



A ADCP costuma fazer trabalho de mediação com outro tipo de entidades,
nomeadamente com associações de imigrantes?

Percurso individual do Pastor


O próprio Pastor é um imigrante brasileiro. Quando é que veio para Portugal? A
que Igreja pertencia no Brasil? Integrou alguma Igreja quando chegou a
Portugal? Quando se tornou Pastor? A mudança para Portugal foi difícil?
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ANEXO I.5 – Guião de entrevista à Vice-presidente da Associação Mais Brasil

Emergência, formação e desenvolvimento da associação (Objetivo: Escrever a
história desta associação até 2009, ano em que a associação quase encerrou)


Quando é que a associação se formou?



Quem esteve na origem da criação da associação?



Quais eram os seus objetivos iniciais?



Quantas pessoas conseguiu mobilizar à sua volta?



Em torno de que atividades se desenvolveu o trabalho da associação?



Quais eram as relações que antes da crise de 2009 a associação mantinha com
outros movimentos associativos, sindicatos, ONG’s e instituições religiosas?



Que apoios recebia do poder político e de outras entidades do Brasil?



Que tipo de apoios recebia do poder político e instituições públicas portuguesas
(exemplo: ACIME/ACIDI)?



Tenho conhecimento que a associação passou por uma crise em 2009. Porque é
que a associação quase encerrou portas em 2009? O que falhou? (Perceber se, na
perspetiva da entrevistada, a associação não estava a cumprir com os seus
objetivos; confrontar com a questão dos brasileiros terem uma imagem de
entretenimento relativamente ao papel da associação)

(Perceber os diferentes papéis que a entrevistada foi assumindo ao longo das diferentes
etapas de desenvolvimento da associação.)

Principais questões em torno das quais a associação se mobiliza – a partir de 2009


Porquê que, a dado momento, a entrevistada assumiu a presidência da
associação e não a deixou fechar? Porquê que era importante revitalizar a
associação?



Quais os objetivos pelos quais a associação se mobiliza atualmente? O que
procura de diferente em relação ao passado?



Que atividades a associação tem vindo a implementar e tem em vista concretizar
no futuro?



Por que modelos de intervenção a associação se guia?
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Que capacidade de mobilização tem conseguido junto dos brasileiros?



Quais são as principais razões pelas quais os brasileiros procuram a associação.
(Pessoas em situação irregular? Pessoas em situação socioeconómica débil?)



Que tipo de brasileiros permanece associado? (Imigrantes ou também jovens
descendentes? Pessoa com situação legal e socioeconómica estabilizada em
Portugal?)

Formas de participação política e cívica (redes intra e inter organizacionais)


Que tipo de relações existem com outros movimentos associativos, sindicatos,
ONG’s, instituições religiosas ou outros?



Relações com as entidades/ poder político no país de origem?



Que tipo de relações existem com outro poder político/ instituições públicas
portuguesas?



Perspetivas da associação relativamente à lei e ao modelo de integração
adotado? Considera que são criadas oportunidades de participação cívica e
política das associações de imigrantes?

Perspetivas para o futuro da associação


Para finalizar, o que pensa a entrevistada sobre as oportunidades e possibilidades
de a associação continuar a trabalhar de forma cada vez mais presente junto dos
brasileiros?
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ANEXO II
Lista das instituições que colaboraram com a pesquisa
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ANEXO II.1 – Lista dos ginásios que participaram na pesquisa

Academia Free Fitness – Praça Mouzinho Albuquerque - Centro Comercial Brasília, 2º,
loja 315/6, 4100-359 Porto
Curvilineas – Rua professora Correia Araújo 736, 4200-205 Porto
Ginásio 77 – Praceta do Maestro Resende Dias, 77, 4350-276 Porto
Oxigénio – Rua seixal n.º 130, 4000-521 Porto
Premier Club Transparente – Praça Bom Sucesso 61, 3º, 4150-146 Porto
Rómulo Silva, Actividades desportivas Lda. – Rua Bonjardim 1133, R/chão, 4050-403
Porto
Solinca Dragão – Estádio do Dragão, 4350-415 Porto
Top Forma – Rua Carneiro Sá 73, Porto 4150-229
Total Fitness, Actividades desportivas Lda. – Rua faria Guimarães, 671, 4200-289 Porto
Método DeRose Campo Alegre – Rua Soares de Passos, 37, 4150-712 Porto
Tripla Forma – Travessa Dr. Barros, 170, 4200 Porto
Gaia Sport Center, Health Club – Rua General Torres, 1162 D - Edifício Douro, 4400164 Vila Nova de Gaia
PrimeFit, Grupo NCL – Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 140, 4400-134 Vila
Nova de Gaia
WellFit – Rua Cova da Bela, 182C, Canidelo 4400-428 Vila Nova de Gaia
Ginásio Clube de Matosinhos – Rua Alfredo Cunha, 255, 4450-023 Matosinhos
Ginásio Fusion Dance and Fitness – Avenida República, 522, 4450 Matosinhos
Lady’s Place – Avenida Villagarcia de Arosa, 1418, 4450-301 Matosinhos
Shape Fitness Club – Rua D. João I, 316, 4450-162 Matosinhos
Shape II Health Club – Rua Brito e Cunha, 549 4450-088 Matosinhos

ANEXO II.2 – Lista dos restaurantes que participaram na pesquisa

Vícios da Carne – Avenida D. Afonso Henriques, 1237, 4450-017 Matosinhos
O Brasinhas – Rua do Araújo, 983-985, 4465 Leça do Balio
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ANEXO III
Matriz de construção de lugares de classe
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ANEXO III.1 – Nomemclatura dos lugares de classe individual e de família

Classes

LC_Individual

LC_Família

Burguesia
(B)

BEP

BEP

Burguesia empresarial e proprietária

BD

BD

Burguesia dirigente

PB

PB

Burguesia profissional

BDP

Burguesia dirigente e profissional

PBIC

PBIC

Pequena burguesia intelectual e científica

PBTEI

PBTEI

PBIP

PBIP

PBA

PBA

Pequena burguesia agrícola

PBE

PBE

Pequena burguesia de execução

PBPA

Pequena burguesia proprietária e assalariada

PBAP

Pequena burguesia agrícola pluriactiva

PBEP

Pequena burguesia de execução pluriactiva

OI

OI

Operariado industrial

OA

OA

Operariado agrícola

OIA

Operariado industrial e agrícola

OP

Operariado pluriactivo

Pequena
Burguesia
(PB)

Operariado
(O)

Por extenso

Pequena burguesia técnica e de
enquadramento intermédia
Pequena burguesia independente e
proprietária

Nota: No caso de ser desempregado(a), ser doméstico(a) ou reformado(a), mas já trabalhou, o lugar de
classe individual é sempre determinado pela última situação do indivíduo.
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ANEXO III.2 – Matriz de construção de lugares de classe individuais

Situação na Profissão
Grupos de Profissões
1 Quadros superiores da administração pública,
dirigentes e quadros superiores de empresa
2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas
3 Técnicos e profissionais de nível intermédio
- Outros
4 Pessoal administrativo e similares
- Gestores, inspectores, chefes, encarregados e
similares
- Outros
5 Pessoal dos serviços e vendedores
- Ecónomos, governantas, chefes e similares
- Outros
6 Agricultores e trabalhadores qualificados da
agricultura e pescas
- Mestres e similares
- Outros
7 Operários, artífices e trabalhadores similares
- Chefes, mestres, encarregados e similares
- Outros
8 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores
da montagem
- Chefes, mestres, encarregados e similares
- Outros
9 Trabalhadores não qualificados
- Encarregados, chefes e similares de 9.1
- Outros de 9.1
- 9.2
- 9.3

Patrões

Isolados

Assalariados

BEP

BP

BD

BEP

BP

BEP

BP

PBIC
PBIC
PBTEI

BEP

PBIP

PBTEI
PBE

BEP

PBIP

BEP

PBA

BEP

PBIP

BEP

PBIP

BEP

PBIP
PBIP
PBA
PBIP

PBTEI
PBE

PBTEI
OA
PBTEI
OI

PBTEI
OI
PBTEI
PBE
AO
OI
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ANEXO III.2.1 – Lugares de classe não diretamente determinados pelas relações
de produção

Crianças em idade não escolar

Classificável de acordo com o lugar de classe dos pais.

Estudantes e Incapacitados

Se solteiro ou divorciado, classificável de acordo com o
lugar de classe dos pais; se casado, classificável de
acordo com o lugar de classe do cônjuge.

Doméstico(a) (no caso de nunca ter Se é solteiro, classificável de acordo com o lugar de
trabalhado)

classe dos pais; se é casado, classificável de acordo
com o lugar de classe do cônjuge.

Desempregados

Classificável de acordo com a última profissão
exercida.

Pensionistas

Classificável de acordo com a última profissão
exercida.

Casos particulares da pesquisa:
Quando por NS/NR não conhecemos o lugar de classe de um dos progenitores
assumimos o LC dos Pais como indeterminável (-1). No entanto, independentemente
dos pais serem ou não casados (porque não possuímos essa informação), assumimos o
LC Pais como o resultado do cruzamento do LCI mãe e do pai porque essa informação
dá-nos uma ideia da origem do inquirido.
No caso em que o inquirido era estudante no Brasil, se é solteiro, foi classificado de
acordo com o LC pais; mas se é casado declarámos como indeterminável (-1) porque
não sabemos se o indivíduo era casado na época.
No caso em que o inquirido refere como desempregado a sua última situação no Brasil e
não indica a última profissão, se era solteiro, foi classificado de acordo com o LC pais;
mas se era casado declarámos como indeterminável (-1) porque não sabemos se o
indivíduo era casado na época.
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ANEXO III.3 – Matriz de construção dos lugares de classe de família

H
M

BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBE

PBIP

PBA

OI

OA

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BEP

BD

BEP

BD

BDP

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BP

BEP

BDP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

PBIC

BEP

BD

BP

PBIC

PBIC

PBIC

PBPA

PBAP

PBIC

PBIC

PBTEI

BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBTEI

PBPA

PBAP

PBTEI

PBTEI

PBE

BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBE

PBPA

PBAP

OP

OP

PBIP

BEP

BD

BP

PBPA

PBPA

PBPA

PBIP

PBAP

PBPA

PBPA

PBA

BEP

BD

BP

PBAP

PBAP

PBAP

PBAP

PBA

PBAP

PBAP

OI

BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBEP

PBPA

PBAP

OI

OIA

OA

BEP

BD

BP

PBIC

PBTEI

PBEP

PBPA

PBAP

OIA

OA

Nota: O lugar de classe de família é determinado da seguinte forma: se o indivíduo é solteiro ou separado e inactivo, o lugar de classe de família é obtido pelo cruzamento do
lugar de classe individual do pai e da mãe do indivíduo; se o inquirido é solteiro ou separado e activo, considera-se apenas o lugar de classe do indivíduo; se o indivíduo é
casado, o lugar de classe de família é obtido pelo cruzamento do lugar de classe individual do marido e do próprio.
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