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INQ Já alguma vez se sentiu discriminada por ser filha de pais portugueses e em que situações 

é que isto poderá ter ocorrido? 

INF21 Não. Nunca. Não, nunca. Nunca me aconteceu, não. 

INQ Não se lembra de nenhuma situação? 

INF21 Não, nenhuma. Não, nunca. Não. Já não pareço assim portuguesa, assim, mas {a} não, 

nunca. 

INQ Porque é que diz que não parece portuguesa? 

INF21 Porque sou loira! *risos+ (…) os olhos verdes e toda a gente {a} diz que não pareço uma 

portuguesa, mas {a} nunca fui nenhum, nunca tive problemas. 

INQ Foi complicado arranjar trabalho? 

INF21 Não. 

INQ Porquê? 

INF21 Quando estava na escola {a} tive um patrão que me quis, logo, e, depois, fi-[quei], tive 

dois patrões, e {a} na, na esteticista e, depois, {a} fiz os estudos e fiquei lá. E {a} eles 

guardaram-me, então, estou lá. Mas {euh} já procurei para, para estar noutro patrão, mas {a} é 

verdade que era mais difícil sair da onde eu estou, então fiquei a… Mas, agora, não sei se é 

porque, por causa de ser portuguesa, ou outra coisa… Isso não sei. 

INQ Fale-me um pouco do seu trabalho, o que é que faz, como é que são as relações entre os 

colegas no seu trabalho. 

INF21 Ah! Trabalhar entre mulheres… [risos] Isso é que é… Ah, passa-se bem. Só que… Bom, o 

meu trabalho é fazer limpezas de cara, ,a- depilação, “maquiages” *maquillages+, {a} as mãos, 

os pés, arranjar, meter {a} verniz, {a} massages do corpo, é isso tudo. E {a}, e trabalhar com 

raparigas, é verdade que, às vezes, é, é difícil, mas lá vamos, cá vou. Temos que ser {a} 

pacientes, patientes, comme on dit em francês. 



INQ E trabalha há muito tempo neste trabalho? 

INF21 {a} Na esteticista faz nove anos, vai fazer nove anos que estou {a}, que sou esteticista. 

INQ E gosta do que faz? 

INF21 Adoro! Hum, hum. Gosto. Fazer sofrer os outros, a depilação. [risos] 

INQ Como tem sido o relacionamento com os franceses? Pacífico ou não? 

INF21 Depende da, das pessoas, é verdade que eu gosto mais de falar, é verdade que eu gosto 

muito de falar com portugueses, onde há portugueses para, estou mais à vontade. Os 

franceses é, é outra mentalidade, é, não é igual, mas passa-se bem, falo com, falta, passa-se 

bem, com os franceses também. Mas é verdade que eu gosto mais de falar com os 

portugueses. Mesmo se não falo muito bem português. 

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

relacionamento? 

INF21 Hum! De outras nacionalidades, também, boas, tudo… Não, passa-se bem, e com os 

outros emigrantes, depende, também, há emigrantes que, com quem não posso falar, adultos 

com que entendo-me bem, depende das pessoas, mas… Não, com os emigrantes passo-me 

bem. Voilà. 

INQ Costuma ir de férias a Portugal? 

INF21 Sim. Todos os anos!  

INQ Em que altura do ano? 

INF21 Em Agosto, e em Janeiro. Gosto muito de ir em Janeiro. Duas vezes por ano. Tenho que 

ir lá. 

INQ E fica lá quanto tempo? 

INF21 Em Janeiro, uma semana, e em Agosto, três semanas.  

INQ Porque é que diz que tem que ir lá? 

INF21 Porque tenho que ir {a} ver a minha família, lá, e de mudar de estar aqui, porque Paris é, 

on étouffe, temos que ir ver a, a família e o nosso país que é o meu país. 

INQ Considera Portugal, o seu país? 

INF21 Sim. Sempre. Sim, sim. 

INQ E França, não? 

INF21 Bizarrement {euh}, menos, ouais, oui, menos. Oui. Não sei porquê, por-[que] os meus 

pais falam-me sempre português, é sempre português em casa, é… Parece que estou mais em 

Portugal do que em França. Mas {a} quando era pequena nunca queria ir embora de Portugal. 

Queria, sempre, ficar lá. Agora mudou, mas…   



INQ Após tantos anos de ter ficado aqui em França, tenciona regressar ao país natal dos seus 

pais?  

INF21 Já pensei muitas vezes, ouais, sim. Para viver, lá. 

INQ Regressar definitivamente?  

INF21 Sim , já pensei para estar lá defini-, sim, para sempre, sim. Mas {euh}… 

INQ E porquê? 

INF21 {a} Pode ser porque… Não sei. {euh} Penso… Não é como nas férias, eu sei, mas é, é 

outra coisa, lá. Aqui, é, é, aqui é só para o dinheiro. O resto da, da vida… Lá, eles trabalham, 

mas tem mais a, como é que eu hei-de explicar, {a} c’est plus cool, é mais {a}, como é que, eles 

vão trabalhar, mas, bon, à noite, eles pe-, têm tempo para eles, vão tomar um café… Nós, aqui, 

é só trabalho casa, trabalho casa. E é isso que, e, depois, estamos cansados, on est stressé. E, 

lá, não são, ils sont pas stressés como nós, aqui. E, isso, pour une autre vie, pour mieux vivre é 

melhor lá do que aqui. Só que o dinheiro, lá, não é como aqui. [risos]  

INQ Pois. Que balanço faz desta sua estadia em França, ao longo destes anos?  

INF21 Quê?  

INQ Que balanço é que faz? Que avaliação é que faz… 

INF21 Ah, une évaluation?  

INQ Sim.  

INF21 Ouais, como é que hei-de explicar… *hesitação+ Estou bem, também, em França. Estou 

bem e, e {a}, é, é traba-, é trabalhar, hein, em França et puis… Eu trabalho todo o ano, mas só 

penso em ir em Portugal de férias, ou outro país, também, mas… Para mim, França, sim, é 

trabalhar, mas é mais, c’est plus ouvert la France que Portugal, é, é ,a- … 

INQ Porque é que diz que aqui “c’est plus ouvert”? 

INF21 C’est plus évolué la France qu’au Portugal, les gens sont plus ouverts d’esprit. Em 

Portugal, não. Em Portugal é mais {a}, por exemplo, aqui, on, on va demander un papier, fai-

[re], (…) on va demander des papiers à la Sécurité Sociale ou à la mairie, é rápido, eles dão um 

papel, é rápido. Em Portugal é tudo complicado. Em Portugal, vais pedir um papel, uma coisa, 

tudo é complicado! É a, temos que esperar, temos que fazer aquilo, tudo é mais complicado, 

lá, é isso o problema de Portugal. É que c’est à deux à l’heure, quoi.   

INQ E, por último, vou-lhe colocar uma última questão. Queria que partilhasse comigo um 

pequeno episódio que a tenha marcado de forma positiva, ou de forma negativa, enquanto 

viveu aqui em França. Algo que pode ser recente, pode ter-se passado há mais tempo, algo 

que tenha mexido consigo a nível sentimental ou… 

INF21 Ouais.  

INQ Que seja negativo ou que seja positivo.  



INF21 {a} O que é que eu lhe posso explicar… A nível sentimental? É isso ?  

INQ Poder ser. Sim.  

INF21 Une expérience que j’ai vécue? Ouais ? 

INQ Algo que a tenha marcado de forma positiva, ou de forma negativa.  

INF21 {a} Sim. A nível sentimental, sim. Tive alguém durante cinco, cinco anos, um português e 

{a} ça, passa-se muito mal! Era muito jaloux! E {a}, et, oui, ça a touché porque a, era, sim, 

português, mas {a}, como eu hei-de explicar, era, assim, muito… Como é que se diz em 

português “jaloux”? 

INQ Ciumento. 

INF21 Ciumento. Muito ciumento e {a}, e {a} não podia sair na rua, tinha que abaixar os olhos 

para andar na rua, não podia falar com os homens. Se via amigos, não podia olhar para eles. 

{a} Falar com ra-[pazes], com colegas tinha que ir {a} à casa de banho com o telefone e falar 

baixinho para ele não ouvir. Coisas assim, sim. Isso é que me marcou muito. E a, senão, outra 

coisa, não agora na, na cabeça, não tenho, não sei o que te dizer. Marcou-me… Não, não 

tenho. Pode ser que daqui a cinco minutos venha, mas agora não, nada que, que dizer. Não, 

não sei.  

INQ Está bom. Pronto, obrigado S pela sua colaboração.  

INF21 De nada! [risos] 

INQ E muitas felicidades.  

INF21 Obrigada! [risos] Então, sabes, não, tenho (…) ideias de me casar, mas isso não, nunca 

me casei, [risos] nunca tive filhos. É só os exames que eu tive, prendas {a}, mas não é coisas 

que, mas tive, na minha vida, coisas que… Aquele coisa que me fez mal é aquilo que te contei, 

pronto, mas… Sim, quando tive o meu primeiro apartamento. Viver sozinha, a primeira vez é 

sempre {a}, estás contente de estar sozinha, sem os teus pais, sem ninguém, estás num 

apartamento, és tu que pagas, trabalhas para isso. Isso, estás feliz! Quando tens isso. Isso, foi 

uma grande ,a-… Amostrei aos outros que podia viver sozinha, sabes? Foi um… Fiquei feliz de 

(…), de viver sozinha. Para mim, era amostrar à gente que podia, que podia ,a- … 

INQ Ter a tua autonomia, não é?  

INF21 Sim, sim. E a, senão, outra coisa, sim {a} tive muito mal com a minha patroa dois anos. 

Ela enviou-me, enviava cartas para eu {a}, sabes, para eu não ficar lá, para dizer que eu fazia 

sempre uma coisa que não era boa. E {a} fiquei lá e amostrei que eu trabalhava, que eu 

gostava de, do que fazia. E {a} dois anos de guerra com ela e {a} fiquei lá e, agora, ela está, ela 

faz tudo o que eu quero. Ela, agora, comigo é, é um anjo! Então, amostrei às minhas clientes e 

à minha patroa que podia, que não tinha medo dela, que podia ir para a frente. Quan-[do], 

quand t’as rien à te reprocher tu, tu fonces, tu vas et {a}, donc, j’ai pas eu peur de ses menaces. 

Donc, je suis restée, je lui ai montré que j’avais pas peur. Et {a}, et je suis restée et tout va bien 



maintenant. Donc, ça, je suis contente aussi de ça. J’avais la force de rester {euh} quelque part 

où on me détestait. Voilà ! [risos] 

INQ Obrigado.  

 

 


