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INQ Alguma vez se sentiu discriminada por ser filha de pais portugueses, aqui, em França, e em 

que situação é que isso ocorreu? 

INF22 Muito! Muito! Porque eu sempre, sempre vivi nos, nos {a} sítios, onde, aqui, em Neuilly, 

ou no 17 ème, são, não sei como é que se diz, quartiers. Muitos ricos! Há muita população 

muito rica, e {i} quando era mais nova tinha um bocado de dificuldade a assumir a minha 

nacionalidade portuguesa. Porque {euh}, os, as outras pessoas, toda a gente pensava que era 

tudo os portugueses {a} vivia numa loja, que só fazia ménage, que não tinha nem educação, 

que não tinha dinheiro, e, e por causa da, da língua, imaginava que só se, só se falava com o ch 

ch ch, é isso. Era um bocado difi-, difícil. 

INQ Foi complicado arranjar trabalho? 

INF22 Não! 

INQ Porquê? 

INF22 Porque eu comecei a trabalhar, {euh} sou uma pessoa muito independente, e {i} 

comecei a trabalhar a guardar crianças, {a} pelas voltas dos treze anos? Depois, comecei a 

trabalhar nos restaurantes pelas voltas dos dezasseis, e sempre andei a trabalhar ao lado dos 

meus estudos, para ganhar algum dinheiro e pagar os meus estudos. E {i} fiz-me uma, um 

relaciona…-to, fiz muito relações e {i}, e acho que tenho capacidades, e… 

INQ E foi fácil, portanto, arranjar… 

INF22 Mui-, muito fácil. Sempre! 

INQ Agora, eu gostaria que me falasse assim muito, assim, um pouco sobre o seu trabalho, o 

que é que faz concretamente, como são as relações entre os colegas de trabalho… 

INF22  {a} Então, eu sou arquitecta de interior, designer, {a} o meu trabalho consiste a 

melhorar {a} a vida das pessoas a, a maneira dont eles, a, vou falar em francês, [risos] la 

manière dont ils appréhendent  l’espace, comment ils, ils évoluent dans l’espace, quelles sont 

leurs habitudes de vie et, et répondre à leurs besoins de façon à {a}, je veux dire plus 



intelligente, mais {euh}  plus juste, de façon plus juste. E {euh} eu dese-, desenho móveis e 

também trabalho para comércios. 

INQ E as relações com os colegas de trabalho, como é que são? 

INF22 São boas! Muito! Muito! Sim! É muito fixe trabalhar com eles. 

INQ E como tem sido o seu relacionamento com os franceses? Pacífico ou não, ao longo deste 

tempo? 

INF22 Sim, pacífico. [humm] Co-, como eu disse antes, quando era mais nova, era um bocado 

difícil, mas, agora, não tenho problemas nenhuns. 

INQ E com outros emigrantes, ou com pessoas de outras nacionalidades, como é que tem sido 

o relacionamento? 

INF22 Autres, outras nacionalidades não há problemas nenhuns! Com os emigrantes português 

tenho mais dificuldades. Porque {euh}, {a} eu penso que, muitos deles não, não se integram 

muito bem. {a} Quando estão em França estão sempre a falar de Portugal e quando estão em 

Portugal estão sempre a falar de França. E {i}, e acho que eles não estão muitos abertos para 

as outras coisas. 

INQ Costuma ir de férias a Portugal? 

INF22 J’adore! 

INQ Mas costuma ir?  

INF22 [gesto afirmativo] 

INQ E quando vai, vai em que altura do ano? Quanto tempo? 

INF22 No mês de Agosto. E {i} ao Natal e há (…) muito tempo que eu não vou, mas vou uma 

semana, ou duas. 

INQ O que é que costuma fazer nas férias? 

INF22 Ver a minha família, visitar Portugal. {euh} Passear. Bronzear. Comer! [risos] 

INQ A comida é boa! 

INF22 É, muito boa! 

INQ Após tantos anos de permanência em França, já alguma vez pensou, ou tenciona, 

regressar ao país Natal dos seus pais? 

INF22 Sim. 

INQ Porquê? 

INF22 {a} Porque tenho, não sei, há uma coisa que dégage, esse país, que tenho saudades. Não 

sei ex-, exprimir-me, mesmo, bem, mas a, acho que as pessoas, lá, têm um, um nível de vide 



mais superior. Vivam, mesmo se eles ganham menos, acho que vivam melhor. {a} A Pa-, em 

Paris é só {euh} trabalho, dormir, trabalho e dormir, trabalho… E, lá, as pessoas têm mais 

tempo para viver e são, são mais, não sei, e o país tão (…). 

INQ O quê? Desculpe, não ouvi. 

INF22 E o país é muito lindo. 

INQ Agora, que balanço faz da sua estadia ao longo destes anos? 

INF22 Quê, quê? 

INQ Uma avaliação, assim, do tempo que viveu em França, até hoje, que balanço é que faz? 

Qual é a avaliação que faz disto tudo? 

INF22 De viver em França? Acho que é de mais a mais, é sempre mais difícil. Porque a vida {a} 

vai sempre piorando. {a} Mas {a} é bom porque eu vivo em Paris, {a} mexe-se muito 

culturalmente e {a} encontramos muitas pessoas. E {i} como tinha, como sou também 

português, é as duas {euh}… Como é que se diz? Há muito tempo que não falo. 

INQ Pode dizer em francês. 

INF22 As duas culturas como se me, {euh} completam-se. Não respondi muito bem à ques-, à 

pergunta? 

INQ Sim. Está bom. Por último, ia-lhe pedir, então, que me contasse, se quisesse partilhar 

comigo, um pequeno episódio que tenha sucedido na sua vida ultimamente, ou então há mais 

tempo atrás, que a tenha marcado de forma negativa, ou de forma positiva, e que tenha 

mexido consigo a nível emocional. 

INF22 Uuuuhhhh! Ai! 

INQ Alguma coisa positiva ou alguma coisa negativa. 

INF22 Há muitas!  

INQ Muitas?  

INF22 É um bocado difícil de ir falar assim de um, mesmo uma… {a} Não quer-me dar mais 

direcções? Que é que pode ser mais interessante? 

INQ Pode ser profissional, pode ser a nível sentimental, sei lá, algo a nível de relacionamentos, 

não sei, qualquer coisa. 

INF22 Há tantas. 

INQ Algo que a tenha feito vibrar, a nível, ou por um lado negativo, ou por um lado positivo. 

Como quiser. 

INF22 É sempre mais {euh} fácil de falar dos momentos negativos, porque são momentos que, 

que marcam muito. E os momentos positivos marcam, mas é mais in-[timo], é mais pessoal. 



Por exemplo, quando estamos numa relação com alguém {a} é mais fácil dizer «Oh! Ele 

chateou-me, hoje.» Mas se passamos um bom momento com essa pessoa, não se vai mesmo 

dizer, porque é, é mesmo pessoal e vive-se no momento, mas {euh} uma coisa… *suspiro+ Sou 

muito sensível, há muitas coisas que fi-*cam+ … ,a- Tenho, eu, eu, momentos que gostei mais 

foi na minha infância, com os meus pais, dia de Natal, {a} a minha mãe a, fazia a comida, toda, 

havia toda a família que vinha em casa. E eu fazia pastéis de nata, como é que chama-se? {a} 

Fazia comida e eu ajudava. E a, havia uma chaminé, e o meu pai acendia o lume e {a} eu estava 

debaixo da mesa com a minha irmã a ver o lume e a meter os pijamas, mesmo ao pé do lume, 

todos quentes e, depois, a família vinha. São momentos muito fixes, mas, assim, partilhar é 

mais complicado, mas… Há tantos momentos! Ao nível do trabalho, eu corri tantas pessoas, 

“estrangêrs” *étrangers+ e muitos níveis sociais diferentes, é muito, muito enrichissant? 

INQ Enriquecedor.  

INF22 Enriquecedor? 

INQ Sim. 

INF22 Há tantos… Não sei. Desculpa, eu não… 

INQ Está bom, está bom. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e obrigado pela 

colaboração. 

INF22Desculpa! Não respondi muito bem! 


