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INQ Já alguma vez se sentiu discriminado por ser filho de pais portugueses?  

INF13 Não.  

INQ Não se lembra? 

INF13 Não, nunca.  

INQ Não? 

INF13 Depois depende da pessoa como é que é… 

INQ Mas nunca sentiu discriminação? 

INF13 Não. Às vezes com brincadeiras há sempre discriminação, mas é brincadeiras, mas nunca 
é uma coisa séria.  

INQ Mas essas brincadeiras surgem quê, a nível do trabalho?  

INF13 (…) É no trabalho, mas não… É entre amigos de trabalho mas não é, não tem nada a ver 
mesmo como coisa de racismo, rachismo, ou coisa... Não, não tem nada a ver, não. Nunca 
houve. Da minha parte, agora o resto pode…  

INQ Pois. E quando era estudante, também não se lembra de haver alguma discriminação? 

INF13 Houve mas num era umas coisas assim, mesmo que uma pessoa sente-se mesmo mal, é, 
é uma coisa assim de passagem, mesmo que não, nunca houve… 

INQ Foi complicado depois dos estudos ter conseguido arranjar trabalho ou não?  

INF13 Eu acho que para mim não foi complicado. 

INQ Não? 

INF13 Não foi complicado porque uma pessoa quando gosta do que faz, acho que não é 
complicado. Foi complicado o primeiro e segundo ano, porque uma pessoa sai de escola, não 
está formado como uma, uma pessoa que sabe mesmo a arte, não é? Estou a falar por mim, na 
minha arte. 

INQ Mas como é que conseguiu o trabalho? Foi através de algum conhecimento ou…? 



INF13 Não, não, foi sempre {euh}, a andar à procura e, até ao dia que caí numa empresa que 
gostou de mim, que gostou do meu trabalho, e depois fiquei lá bastante tempo. Mas de resto 
nunca houve assim uma dificuldade mesmo enorme, a não ser os primeiros anos, que foi, foi 
um ano ou dois a seguir da escola que teve, que tive mais dificuldade, mas de resto... 

INQ Como é que tem sido o relacionamento com os franceses? É bom? É pacífico ou não? 

INF13 É bom. Não, bom.   

INQ Não se lembra de algum episódio assim que tenha sido assim, que tenha ocorrido, que 
tenha tido alguns problemas assim de relacionamento?  

INF13 Ao nível da minha nacionalidade, não. Agora, podemos ter, por ter alguns problemas 
porque uma pessoa não se entende em certa coisa, mas agora ao nível de, da origem, da 
nacionalidade nunca…  

INQ Isso não interfere? 

INF13 Não, nunca se passou. Agora pode uma pessoa ter umas ideias que a outra não tenha, 
então aí uma pessoa não se entende, não é? Mas de resto, de resto nunca tive assim um 
problema, pormenor de ser português ou… Não. Nesse sentido, não.  

INQ E com outros emigrantes já teve alguns problemas ou não? Assim de relacionamento, a 
nível de trabalho não só ou sem ser só a nível do trabalho…  

INF13 É o que estou a dizer, é os pensamentos entre um aos outros é que não pode ser igual, 
iguais, mas agora ao nível mesmo da, da nacionalidade, eu acho que não, nunca tive… 
Problemas tive muitos, mas não, nunca foi uma coisa ligada à, à, à origem ou à nacionalidade, 
nunca foi uma coisa… 

INQ Conhece melhor França ou Portugal?  

INF13 Se formos a ver, se nunca saí daqui do mesmo sítio de França, conheço tanto França 
como Portugal. E se formos a ver até conheço mais agora Portugal que França. Porque França 
a não ser aqui da zona, de onde eu moro, agora quando vou a Portugal, vou um bocadinho por 
todo o lado! Vou para Braga, vou para Amarante, vou para Lisboa, vou para vários sítios, então 
se formos a ver até…  

INQ Porque está de férias, se calhar, não? 

INF13 Estou de férias e então uma pessoa viaja. Mas aqui é verdade que uma pessoa quando 
está aqui, está no trabalho, sai do trabalho vai para casa, de resto a não sair da região 
“parisiana” *parisienne+, é verdade que uma pessoa nunca sai daqui, se vamos é talvez a… Mas 
quando vamos para Portugal, vamos, já saímos, ficamos duas ou três semanas lá e uma 
semana para ir, fomos até Lisboa, vamos um bocadinho até Espanha, vamos até…. Se formos a 
ver Portugal, até conheço mais zonas em Portugal que aqui. Agora de resto…. 

INQ Qual acha que é o país que oferece melhores condições de vida? Portugal ou França? E 
porquê? 

INF13 É Portugal com o ordenado de França! [risos] Agora a nível de condições de vida, acho 
que é melhor França. Ao nível de, sobretudo (…) tudo o que é hospitais, medicação, os 
médicos, {a} mais, mais facilidade ao nível de tudo o que é prédios, {a} compras de carros, 
compras… Enfin. Eu acho que é mais… Agora, atenção, nós só vamos uma vez por ano a 
Portugal, não é? (…) nas férias, mas {euh} quando uma pessoa fala com as pessoas de lá e que 



nós vamos a comparar com a vida daqui, acho que é melhor aqui. Porque mesmo se uma 
pessoa lá gasta, por exemplo, quinhentos euros da “locação” *location+ e ganha mil euros ao 
fim do mês, uma pessoa fica sempre {euh} apertado. E nós aqui… Mas vivem (…), mas vivem 
mais do que podem, alguns, agora não é todos, alguns. Mas agora acho que ao nível, mas isso 
tudo depende da, da, da situação da pessoa, porque pode haver aqui pessoas que vivem mal, 
não é? Mas, eu falo por mim, eu acho que aqui… Eu, às vezes, falava muitas vezes com a minha 
mulher, com a P, porque, até «Porque é que uma pessoa não vai para Portugal 
definitivamente?» Mas nós vimos isso porque vamos lá e, e nós o que podemos aqui gastar em 
quinze dias, gasta-se lá em um mês, e uma pessoa goza duas vezes mais lá. Mas é com o 
ordenado daqui, não é? Agora a… Eu acho que ao nível de facilidade, acho que há mais 
facilidade aqui. E é por isso também que a maior parte dos portugueses estão todos aí, aí, em 
França. Uma pessoa quando anda aqui na estrada só via matrículas portuguesas. Os patrões, 
empreiteiros, vem tudo para aqui, é porque há alguma coisa. É que aqui {a} há trabalho e a, 
mesmo neste momento de crise… Alguns, é o que estou a dizer, alguns {a} também estão na 
crise e não têm trabalho, mesmo que morem aqui, mas… Lá está a tal coisa, é a França, é o 
país de… Agora, de resto, não. Sim, acho, acho que há mais facilidade aqui. Há mais 
oportunidades. Agora, é o que eu digo, uma pessoa não mora lá para ver… Também estamos 
em Paris, não é? Alguns também que estão aqui, que estão, que são mais pobres, ou que são 
mais ricos, mas {euh} na nossa maneira… Prontos, eu acho que uma pessoa tem mais 
facilidade aqui. Há outras que estão lá, em Portugal, e que vivem muito bem. Mas, é o que 
digo, depende da, depende da, como é que hei-de, da situação, da pessoa. Do trabalho, do, do 
ordenado, é isso tudo. 

INQ A nível dos filhos, têm um filho, actualmente, tencionam ensinar-lhe o português ou não? 
Acham que seria importante para ele ou não? 

INF13 Não estamos a dizer que é uma coisa muito importante, mas uma coisa que nós 
queremos. 

INQ Porquê? 

INF13 Porque ele tem que saber donde é que, mais ou menos, vem e tem que… E para… 
Também se quer ir de férias a Portugal, também tem que saber falar português, e, e é a nossa 
língua! É nossa língua! Os nossos pais {euh} eram portugueses, nasceram lá, vieram para aqui 
para trabalhar para poder fazer uma vida mais ou menos, porque acho que… Se não, não 
vinham para aqui. Agora nós, é verdade que, segunda geração é, nascemos aqui, já não temos 
a mesma maneira de falar português, mas {a} se vamos a Portugal é porque gostamos de lá ir. 
Não é só para ver a família também é porque gostamos do país e… {euh}. Mesmo se o nosso 
filho, se já nós, hoje, falamos mais ou menos português, ele ainda pode falar pior, mas ao 
menos ter umas noções, ter a… Não podemos agora “inculquir” *inculquer+ ao nosso filho 
«Tens que saber falar português e tem que ser assim e…» Podemos fazer, mas por enquanto 
não é…. 

INQ E acham que há facilidade em arranjar, depois, o ensino de português para ele? 

INF13 Há. Na escola onde ele está tem alguns portugueses, é. E na, o que é na vila onde nós 
moramos, na vila onde nós mo-, na aldeia onde nós moramos, aqui em França, é quase tudo 
português. Estamos numa zona, mesmo, onde é muito português. Mas nem é por isso, é… 
Uma pessoa, é verdade que aqui não vamos dizer que uma coisa útil para ele, para viver aqui. 
Agora para o saber dele, para pessoa dele, é útil. Porque ele é português, nasceu de pais 
portugueses, é normal ele saber português. 



INQ É isso que eu queria perguntar há pouco, vocês têm a dupla nacionalidade ou tens só a 
nacionalidade francesa? 

INF13 Eu tenho a nacionalidade francesa, mas tenho a dupla também. 

INQ Só mais uma ou duas perguntas. Acham que daqui a uns anos poriam a hipótese de 
regressar, de regressar ou não, de ir para Portugal viver, ou não? Se algum dia puseram essa 
hipótese? 

INF13 Eu gostava. Eu gostava, se tenho muito dinheiro, gostava. Se não tenho dinheiro, não 
posso. Porque a minha vida está aqui, porque daqui a uns anos, o meu filho vai estar mais 
grande, não se sabe da, o que ele vai fazer, e a vida dele agora está aqui, não é lá em Portugal. 
E se uma pessoa vai… Já os nossos, da primeira geração, não vão, por causa dos filhos, então, 
nós ainda pior, não é? Agora depende da situação. Se uma pessoa está aqui muito tempo bem, 
que é patrão de uma empresa, que até ganha muito dinheiro, dá para ir lá viver três ou quatro 
meses e vir para aqui, um mês ou dois, e tornar para lá.  

INQ Eu há bocadinho, quando fiz a pergunta era a perguntar se… 

INF13 Se ficava lá de vez? 

INQ Se ficava lá de vez, se alguma vez pensava… 

INF13 Uma pessoa se vinha para aqui, era para passar férias, não é? 

INQ Se alguma vez pensaram, ou vos ocorreu, regressar a, irem para Portugal definitivamente.  

INF13 Nós já ‘pensemos’ ir para lá. Já ‘pensemos’, há dois anos, três anos, vamos (…) 

INQ Porquê? Se é que se pode saber. 

INF13 Porquê? Porque… ,a- Eu acho que a maneira de viver lá, é diferente. Aqui uma pessoa 
sai de casa para ir trabalhar e sai do trabalho é para ir para casa. Lá não. Uma pessoa, lá, sai de 
casa para ir trabalhar, mas depois também vivem, depois também vivem. É outra maneira de 
fa-, de viver. Aqui uma pessoa… 

INQ Há uma vivência social que, se calhar, não há cá? 

INF13 Aqui é muito stress, vá. É muito… Aqui uma pessoa anda mesmo… Sai daqui para 
Portugal, vai enervada. Aqui uma pessoa anda muito nervosa. Agora é verdade que Portugal, 
lá, é tudo ò calmo, deixa-se ir, é tudo... Não há stress, nu-, nu-, como é que hei-de dizer? Sim, 
não há stress. Uma pessoa não anda ali co-… Anda ansiosa, aqui uma pessoa anda é sempre 
correr à direita, à esquerda, tem que se fazer isto, tem que se fazer aquilo… Eu acho que em 
Portugal… 

INQ Se calhar é pela experiência que têm também de ir a Portugal e depois já estarem em fase 
de férias, se calhar não notam tanto o stress, não é? 

INF13 Nem é por isso, porque nós quando vamos lá, a Portugal, a maior parte da nossa família 
está a trabalhar. E eles não têm, parecem que não têm aquela, aquela maneira de ser de estar 
ali sempre… «Puf, estou cansado, estou isto, estou aquilo. Amanhã já tenho que ir trabalhar!» 
Nunca oiço essas pessoas a… Bom, dizem que trabalham muito, mas não é aquele… Nu-, nu-, 
não sei, é…. Eu, há bocado, estava no jardim dos teus pais e já estava a pensar amanhã, 
amanhã já vou ter que fazer isto, aquilo, e lá não. Lá é, é o dia-a-dia. Parece, parece-me, a 
mim, agora pode, eu posso-me enganar, mas {a}... 



INQ Quando vais a Portugal sentes-te emigrante, lá, estrangeiro, ou não? Ou sentes-te 
português? 

INF13 Não, ‘sento-me’ emigrante. 

INQ Lá, sentes-te emigrante?  

INF13 Hum. Porque, porque os portugueses é que te fazem sentir emigrante. {a} Maneiras 
como é que eles falam para ti. Tu já sabes que és emigrante. {a} És, és acolhido de outra 
maneira com os portugueses que estão lá. Mesmo que esteja em família, não é… E a, já ao 
nível de preços, uma pessoa bem sabe que lá tudo é mais caro no mês de Agosto porque estão 
lá os emigrantes. {a} A nossa maneira de ser, de ser. A nossa maneira de se vestir, já não é 
igual. {a} E até os portugueses, lá, fazem-te sentir que és emigrante. O… Até, às vezes, uma 
pessoa, como nas primeiras questões que, que fizestes, uma pessoa chega lá, aí é que há mais 
gozo, em Portugal. «Ah, és emigrante, és isto, és aquilo…» Não é fazer discriminação, mas é 
sempre na brincadeira, mas é… Uma pessoa sente que é imigrante. Nu-… Lá, em Portugal… {a} 
Como é que hei-de dizer… Aqui, em França, não é que estou no meu pa-, no meu país, mas, 
mais ou menos, sim, nasci aqui, gosto de Portugal e coisa mas… Portugal uma pessoa sente-se 
mais emigrante que aqui. 

INQ E aqui não te sentes então estrangeiro nem… 

INF13 Não, aqui não, sinto-me português, mas não estrangeiro. 

INQ Sentes-te bem, achas que estás bem integrado? 

INF13 Eu acho, acho que sim! Estou a trabalhar, tenho um emprego, estou a fazer aqui uma 
casa, estou… Eu acho que sim. 

INQ A nível do relacionamento, a nível social aqui com outras pessoas, para além da família, 
dás-te mais com… Convives mais com portugueses ou com franceses, ou como é que é? 

INF13 É quase tudo portugueses. É só portugueses, só tudo português, a quase. 

INQ Só? 

INF13 É. 80% é portugueses. É só portugueses porque são pessoas também da minha geração, 
não é? É {a}, e é verdade que aqui a comunidade portuguesa é mui-[to]… ,a- Toda a gente, 
sobretudo na zona onde nós moramos {a} … Eu falo por mim, hein. Porque a minha mulher já 
não é igual, já não tem nada haver {a} ao nível das relações, mas a… Eu é tudo portugueses, 
sobretudo na, na, no trabalho que eu faço, os portugueses adoram todos carros e, e é só que, 
e é verdade que é só com portugueses, é, é só portugueses. É verdade que… 

INQ No trabalho também são só portugueses, ou não? 

INF13 No trabalho éramos mais agora, até hoje {e}, sou o único português, que estou lá a 
trabalhar, de resto é tudo marroquinos, “arabes” *arabes+, franceses, mas deixa-me pensar 
bem. Agora até que estás-me a fazer pensar. Sou o único português que lá estou! 

INQ Mas nem sempre foi assim? 

INF13 Não, havia um, dois, três, quatro. Dois foram embora e dois foram para outra garage 
que é do mesmo patrão, mas saíram dali, foram para outra garage que abriu o meu patrão, e 
eu agora, onde estou, sou o único português, o único. 



INQ Só tenho mais uma última pergunta que é a seguinte, gostava que me contasses assim um 
pequeno episódio que te tenha marcado ou negativamente, ou positivamente, algo que 
tivesse mexido contigo assim muito? 

INF13 Ao nível da, da nacionalidade? 

INQ Não, ao nível das emoções do sentimentos, algo que te tenha marcado ou pela positiva, 
um pequeno episódio, ou pela negativa. Se te lembrares assim de algum episódio ou de 
alguma história, ou… 

INF13 Que me tenha lembrado? 

INQ Sim, houve alguma coisa que seja recente que tenho posto, ou muito bem-disposto ou 
muito mal disposto ou… Algo que te tenha marcado, mesmo, estás a perceber? 

INF13 É verdade que é uma questão que não, não vem assim… Houve a nascença do meu filho, 
{a}, isso acho que é… 

INQ Pois. Sim, pode ser isso. 

INF13 Ou a nascença do meu filho {a}, o meu casamento, casei-me aqui, mas também casei-me 
lá, em Portugal, mas ,a- … Se formos a ver, sabes, houve muitos, mas agora uma coisa que me 
ficou mesmo… Eu acho que não, não sei, não! Ouais, mas uma coisa, acho que não tem nada a 
ver com isto.  

INQ Mas pode ser uma coisa qualquer, desde que não seja indiscreto, não é? Que queira 
partilhar. Por mim, tudo bem.  

INF13 Non, (…) mas é o que eu estou a dizer, entender-se com um responsável marcou-me, 
mas acho que... Uma coisa que me marcou mesmo foi deixar um amigo que eu tinha, que era a 
trabalhar com um amigo que eu tinha. Isso faltou-me muito. 

INQ Mas trabalhavam onde?  

INF13 Eu trabalhei nove anos com ele. Eu cheguei lá, tinha vinte anos e saí de lá, tinha vinte e 
nove anos, vinte e oito. E essa pessoa, quando eu cheguei lá era uma canalha, ainda hoje posso 
ser, mas essa pessoa respeito muito. E {a}, ben o Q. De resto… É uma pessoa… E é uma 
primeira “generação” *génération+. Ele tem idade de ser meu pai, que ele já tem um filho de 
vinte e cinco anos e tem outro de vinte e um, ou vinte anos. Mas foi uma pessoa que talvez, 
até, não é graças a ele, mas é por causa dele que estou a fazer uma casa, porque talvez não 
estava com essa mentalidade dele. Porque é assim, que eu fui para ali e eu, então, eu ganhei a 
mentalidade dele, ok? Se fosse trabalhar para outro sítio, que era uma mentalidade de gastar 
dinheiro e meter-se nos cafés… Não estou a dizer que me ia meter como ele, mas, prontos, 
vivia ali numa, numa, numa coisa vá que… Gostei desse gajo e {a} e {a} houve, houve, como é 
que hei-de dizer, situações onde eu fiz mal, porque ao nível dele era, tinha idade de ser meu 
pai e eu era uma canalha, e houve coisas que, que ele até era que, que não gostou muito, e eu 
depois tentei de ganhar outra vez a confiança dele. Mas acho que isso que foi o, o que me, o 
que me, o que me estragou mais aqui foi isso, deixar o Q. Não sei porquê, porque era uma 
pessoa que eu vivia mais com ele que com a minha mulher, porque era de manhã até à noite 
com ele. E ele mostrou-me coisas na vida, e há coisas que eu mudei sem ele me dizer «Tens 
que fazer isso!» É que eu via e ele falava-me e coisa e eu, então, fui na maneira de-, dele ser. 
Mas ainda hoje ainda falo dele, ainda hoje coisa e até hoje, talvez até, tenho que ligar para ele 
porque, porque tenho que lá passar a casa dele, mas tenho aquela … Vá lá, é assim… Eu tenho, 
tenho uma falta dele, mas é que falo com ele como se tinha a minha idade. Ta-? Posso, posso-



lhe dizer, por exemplo, não é tratá-lo mal, mas posso {euh} dizer-lhe «Oh, és um corno, és isto, 
coisa…» Aquilo, ele fica mesmo… Estamos na mesma idade, na mesma coisa e, e, portanto, ele 
tem filhos e ta-, tem que dar um respeito aos filhos que tem, não é? E comigo, não sei, é uma, 
houve um feeling! Houve uma coisa que… E eu {a}, esse gajo, adoro-o. Agora, adoro, agora 
sou, acho que nunca lo-, nunca lho disse. Eu acho que nunca lho disse e acho que… Eu digo-
lhe, mas de, em maneiras de fazer coisas. Talvez ele nunca compreendeu. Por exemplo, no 
mês de Agosto, desde que eu me casei, acho que todos os anos fomos à casa dele. Um ano 
fomos, e ele sabia, e es-[te], e os outros foi sem ele saber, a aparecer lá. E nem é que é uma 
necessidade porque, até se formos a ver, é longe, é Viseu. Nós a… Não é que é longe… 

INQ Ele já regressou definitivamente a Portugal? 

INF13 Não, ele ainda está aqui, ainda está sempre a trabalhar no mesmo sítio onde eu, onde 
eu saí. Mas ,a-, eu acho que foi ,a- a única coisa… Agora, é o que eu digo, a não ser a, a, o meu 
filho que nasceu e o meu casamento, é o coisa positiva, não é? Agora em coisa negativa é essa. 
Acho que foi ele, porque eu cheguei lá e ele é que me apren-, ele é que me aprendeu o 
trabalho, é que me aprendeu a trabalhar, a pintar carros, e a, e, ao mesmo tempo, a saber 
viver. 

INQ Pois. Foi um ensinamento, então! 

INF13 E {euh} prontos. É verdade que… Muitas vezes, ainda hoje, penso em ele e coiso {a}, e 
agora… É verdade que uma pessoa não tem nada mesmo de relação {a}, nem família, nem 
coisa… Sobretudo que ‘samos’ duma idade, que ele tem a quase trinta anos mais que eu, não 
é? Tem vinte seis, vinte seis, acho que, mais que eu. E, então, é verdade que agora, hoje, 
quando uma pessoa liga uma para outra, e sobretudo eu {a}, durante a semana, é ao nível de 
trabalho, porque preciso dele ou que ele precisa de mim. Mas, às vezes, uma pessoa ainda se 
via em fins-de-semana e tudo, e quer-se, é mesmo (…) entre amigos, mas eu não é aquela 
cumplicidade que nós tínhamos. Temos sempre uma cumplicidade, mas já não é. Já não 
trabalhamos juntos, já não… Mas acho que é uma coisa que eu, que me fez alguma coisa, vá… 
Ainda ve-[jo], ainda às vezes estou a trabalhar e, em certas coisas que estou a fazer e lembra-
me dele e, mas de resto não. Mas não é uma coisa que me, que, que me travou na minha vida, 
mas {euh}, é, é, prontos, é na cabeça, não… 

INQ Está bom.  

INF13 De resto, não. Não… Não há nada ao nível de naturezas ou… 

INQ Está bom. Pronto, terminamos por aqui. Obrigado pela entrevista e pela colaboração.  

INF13 O nosso país, o meu país, é a única coisa, o meu país é Portugal. Porque é as origens, é a 
família que está lá, é… Agora, a nossa vida é aqui, porque nascemos aqui, estamos a aqui a 
construir casa, estamos a trabalhar aqui, temos os nossos filhos que nascemos aqui. A nossa 
vida é aqui mesmo. Eu, na minha cabeça, o meu sangue é de lá de Portugal, não é daqui de 
França. Mas a nossa vida é aqui! É a única coisa que eu queria dizer ao fim. [risos] Prontos.  

INQ. Está bom. Obrigado.  

__________________________________ 

Nota do transcritor: Entrevista com interrupções de outro informante (esposa do inquirido 13), as quais não foram 
tidas em consideração. A gravação original da entrevista revela uma estrutura divergente das outras, no entanto, 
houve a preocupação de seleccionar e reordenar os extractos pertinentes e pertinentes no sentido de haver uma 
uniformização relativamente às restantes entrevistas. Esta entrevista foi recolhida na fase experimental.  


