Migrações_#14_dezembro 2017

acm

OBSERVATÓRIO
DAS MIGRAÇÕES

m

REVISTA MIGRAÇÕES

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES, ACM I.P.

www.om.acm.gov.pt

OBSERVATÓRIO
DAS MIGRAÇÕES

m

www.om.acm.gov.pt

MIGRAÇÕES
Revista do Observatório das Migrações
N.º 14, dezembro de 2017
MIGRAÇÕES

Revista doCatarina
Observatório
das
Migrações
Diretora:
Reis de
Oliveira
N.º 12, Outubro
de 2015Catarina Reis de Oliveira
Coordenação
Editorial:
Coordenação
Editorial:
Catarina
Reis
Comissão
Científica
deste
número:
AnaOliveira
Rita Gil,
Catarina
Reis
de
Oliveira,
Cláudia
de
Comissão Científica deste número: Freitas, Filipa
Pinho,
Gonçalo
Saraiva
Joana Topa, José
Alexandre
Abreu,
AlinaMatias,
Esteves,
Carlos
Nico,
Penedo, Tiago
BeatrizMarques,
Padilha, Magda
Catarina
ReisRita
Oliveira,
Cláudia de Freitas, Cristina Santinho,
Santos
Filipa Pinho, Gonçalo Saraiva Matias,

João Peixoto, neste
José Carlos
Marques,
Colaboraram
número
os autores: Ana Piedade,
Maria João
Hortas,
Pedro
Góis,
Barbara
Matias,
Carla
Nunes,
Cátia Branquinho, Diane
Rosa
Cabecinhas,
Sandra
Mateus
Portugueis, Chiara Pussetti, Inês Branco, Margarida
Gaspar
de Matos,
Nuno
Oliveira,
Sofia Felício Caseiro,
Colaboraram
neste
número
os autores:
Tânia
Gaspar; Rute
Sónia
Dias
Ana Carvalho,
Ana Gomes,
Pinho, Alan
Alexandrino
Ramos,
Alexandra Castro, Gabriela Martins Correia,

Assistente
deKitti
Redação:
Natália
Gomes
Inês Vidigal,
Baracsi,
Teresa
Norton Dias,
Vagner Gonçalves

Tradução e revisão de inglês: Vera Fonseca
Assistente de Redação: Natália Gomes

Conceção Gráfica: António Souto

Conceção Gráfica: António Souto

Paginação deste número: CMVA Print

Paginação deste número: CMVA print

Propriedade do Título e Edição:
ACM
– Alto Comissariado
para as Migrações, IP
Propriedade
do Título e Edição:
ACMÁlvaro
– Alto Coutinho,
Comissariado
Rua
14 para as Migrações, IP
Rua Álvaro
Coutinho,
14
1150-025
Lisboa
– Portugal
1150-025 Lisboa - Portugal

Periodicidade:
Anual
Periodicidade: Anual
ISSN:
ISSN: 1646-8104
1646-8104
Correspondência:
Correspondência:
Revista Migrações
Migrações
Revista
Rua Álvaro
Álvaro Coutinho,
Coutinho, 14
14
Rua
1150-025 Lisboa – Portugal
1150-025
Lisboa – Portugal
Email: migracoes@acm.gov.pt
E-mail: migracoes@acm.gov.pt

2

Nota da Diretora
Catarina Reis de Oliveira, Coordenadora
do Observatório das Migrações

08

I. INVESTIGAÇÃO

09

Tuberculose e imigração em Portugal:
características sociodemográficas, clínicas
e fatores de risco
Rute Gomes, Sónia Dias e Carla Nunes

24

Comportamentos de saúde e bem-estar
de adolescentes portugueses e estrangeiros
residentes em Portugal em contextos de recessão
económica
Margarida Gaspar de Matos, Tânia Gaspar
e Cátia Branquinho

37

Políticas da cura, retóricas da cultura: encontros
e desencontros entre mediadores e imigrantes
Chiara Pussetti

54

Os imigrantes de que não se fala. Participação
política e cívica de cidadãos comunitários não
nacionais residentes em Portugal
Nuno Oliveira

índice

05

79

A importância dos media e da língua de
acolhimento na integração de imigrantes:
a comunidade portuguesa de Macau
Inês Branco

104

O reconhecimento do sujeito imigrante a partir do
levantamento histórico da colonização alemã no
Brasil: um passado presente
Diane Portugueis

121

II. ENSAIOS

122

Corpos-território e a construção identitária
Ana Piedade

135

How has the role of the UNHCR evolved in
responding to the Syrian Refugee flows? A
comparison of Jordan and Germany
Barbara Matias
Migrações_#14_dezembro 2017

3

4

Revista do Observatório das Migrações

Catarina Reis de Oliveira
Coordenadora do Observatório das Migrações
Neste ano de 2017 assinalam-se os 10 anos do lançamento desta Revista Migrações do
Observatório das Migrações. Não existindo em Portugal tal recurso, apesar da significativa produção científica nacional sobre migrações, o Observatório tomou este passo em
2007.
A Revista Migrações - com natureza temática, formato científico e suporte digital -, nasce
de uma reflexão interna, na qual me deram a oportunidade de participar, com o visionário
Alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, Doutor Rui Marques, e o inspirador
fundador e coordenador do Observatório da Imigração, Professor Doutor Roberto Carneiro.
É de inteira justiça sublinhar que é a estas pessoas que se deve o mérito do nascimento
e crescimento deste Observatório, tal como a existência desta Revista Migrações, consolidada nesta última década como um espaço interdisciplinar e transdisciplinar para
divulgar artigos inéditos da vasta comunidade científica nacional e internacional que se
debruça sobre a temática das migrações e dos movimentos populacionais, tendo como
destinatários o público que procura alargar continuadamente a base de conhecimento e
de compreensão das migrações e das sociedades globais de hoje.

nota da diretora

Na linha das melhores práticas de journals científicos, na última década vários foram os
volumes temáticos lançados com organizadores convidados que, com o seu prestígio e
competência, aceitaram o desafio de colaborar e estabelecer benchmarks relevantes com
vários olhares em torno da atualidade das migrações - Imigração de Saúde (volume 1, com
coordenação científica de Sónia Dias, 2007), Imigração e Mercado de Trabalho (volume 2,
com coordenação científica de João Peixoto, 2008), Empreendedorismo Imigrante (volume
3, com coordenação científica de Catarina Reis Oliveira e Jan Rath, 2008), Migrações entre
Portugal e a América Latina (volume 5, com coordenação científica de Beatriz Padilla e
Maria Xavier, 2009), Associativismo Imigrante (volume 6, com coordenação científica de
Ana Paula Beja Horta, 2010), Música e Migração (volume 7, com coordenação científica de
Maria de São José Côrte-Real, 2010), Migrações e Voluntariado (volume 9, com coordenação científica de Henrique Pinto, 2011), Imigração e Envelhecimento Ativo (volume 10,
com coordenação científica de Fernando Luís Machado, 2012), Planos de Integração para
Migrantes (volume 13, 2016).

Os volumes temáticos da Revista Migrações têm sido intercalados com números livres,
não temáticos, de coletâneas de artigos científicos originais de candidatura espontânea
de vários autores sobre migrações e a integração de imigrantes (volumes 4, 8, 11 e 12).
Estes artigos foram, ao longo dos anos, apreciados e selecionados pela voluntariosa e
prestimosa Comissão Científica da Revista Migrações, que tem assegurado a qualidade
e o rigor desta linha editorial do Observatório das Migrações, e por isso a quem todo o
agradecimento é sempre pouco face ao seu empenho.
É também digno de menção que ao longo desta década a Revista Migrações assumiu-se
como uma consolidada oportunidade no meio académico, tendo acolhido perto de duas
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centenas de propostas de artigos originais para publicação, nomeadamente de jovens e
consagrados investigadores nacionais e internacionais, a quem muito agradecemos pela
perseverança e interesse nesta linha editorial do Observatório.
Este volume 14, uma coletânea selecionada de artigos originais - entre tantos outros
acolhidos e apreciados pela Comissão Editorial e Científica deste volume -, traz-nos seis
artigos científicos de investigação e dois ensaios. Os três primeiros artigos deste volume
trazem-nos vários olhares acerca da relação entre imigração e saúde, curiosamente o
tema que lançou esta revista científica.
No primeiro artigo as autoras (Rute Gomes, Sónia Dias e Carla Nunes) analisam a prevalência da tuberculose entre os imigrantes residentes em Portugal, refletindo acerca
dos fatores de risco e das características sociodemográficas e clínicas da população que
induzem à relação entre a epidemiologia e o fenómeno das migrações. Recorrendo a
dados oficiais sistematizados pelo Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica da
Tuberculose, as autoras mostram que embora Portugal seja ainda classificado como um
país de incidência intermédia de tuberculose, tem vindo a ter um aumento da proporção
de casos de tuberculose na população imigrante, identificando a necessidade de serem
desenvolvidas abordagens diferentes e adaptadas às necessidades específicas das populações residentes no país.
O segundo artigo centra-se no estudo comparado dos comportamentos de saúde e de
risco de adolescentes portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, entre 2010
e 2014, exatamente nos anos em que o país viveu uma crise económica e financeira. Recorrendo a dados do estudo internacional Health Behaviour in School-aged Children, que
retratou também o caso português, as autoras (Margarida Gaspar de Matos, Tânia Gaspar
e Cátia Branquinho) concluem que as variáveis nacionalidade e estatuto socioeconómico
são fundamentais para ter em conta na investigação e na intervenção em promoção da
saúde em Portugal.
O terceiro artigo científico, de Chiara Pussetti, apresenta uma visão e reflexão antropológica para problematizar e recomendar o desenvolvimento de dispositivos culturalmente
competentes e competências interculturais por parte de profissionais, nomeadamente da
saúde, perante o incremento dos fluxos migratórios em Portugal e a associação entre migrações e psicopatologias. A autora enquadra o papel do mediador cultural em contexto
clínico, refletindo acerca dos desafios, paradoxos e ambivalências da mediação intercultural nos serviços procurados por imigrantes.
O quarto artigo, de Nuno Oliveira, traz um olhar inédito ao estudo da participação política
e cívica dos estrangeiros residentes em Portugal por retratar a realidade dos cidadãos
comunitários, em particular dos ingleses, espanhóis e romenos. O autor sistematiza legislação nacional acerca dos direitos políticos dos cidadãos europeus em Portugal e dados
oficiais acerca do recenseamento eleitoral, refletindo acerca das estratégias políticas e de
representação dos grupos estudados.
O quinto artigo, de Inês Branco, reflete acerca do papel da língua e dos media na integração dos imigrantes, surgindo o caso dos imigrantes portugueses em Macau como bas-
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tante interessante e relevante para esta análise por o português ter um enquadramento
histórico naquela região que enquadra (e desmobiliza) a aprendizagem de outras línguas
locais pelos imigrantes portugueses, o que induz a uma reflexão pertinente acerca do que
significa neste contexto a integração.
Finalmente no sexto artigo científico, Diane Portugueis, assume o contributo da História
para a reflexão do lugar que adquirem socialmente e ao longo do tempo os fluxos de
imigração, bem como o sentido que a História dá à integração dos descendentes de diferentes gerações de imigrantes. A autora centra-se no caso da imigração alemã para o
Brasil, recordando os primórdios desse fluxo ainda sob a regência de D. João VI - com os
contornos e desafios do encontro entre populações ainda no século XIX que conduziram
ao seu fechamento e isolamento -, para a fase da campanha do Estado Novo de nacionalização e promoção da assimilação e ‘abrasileiramento’ das populações imigrantes.
Este volume conclui com dois ensaios que se enquadram de diferentes formas na atualidade das migrações. No primeiro texto de natureza ensaísta, Ana Piedade problematiza
o lugar do ‘corpo’ enquanto território cultural, refletindo acerca de que forma as práticas
corporais podem induzir à construção de identidades e alteridades múltiplas. Finalmente
o último ensaio promove uma reflexão acerca dos desenvolvimentos e dificuldades da
ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) face à situação atual dos refugiados.

nota da diretora

Continuam, pois, a haver muitas e boas razões para manter-se a acompanhar, a ler, a
refletir e a contribuir para as linhas editoriais deste Observatório das Migrações.
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n Tuberculose e Imigração em Portugal: Características
Sociodemográficas, Clínicas e Fatores de Risco
Tuberculosis and Immigration in Portugal: Socio-demographic, Clinical characteristic and risk factors
Rute Gomes*, Sónia Dias**, Carla Nunes***

Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

O fenómeno das migrações tem um impacto crescente na epidemiologia local da Tuberculose (TB), com especial relevância na Europa
Ocidental. Em Portugal, este impacto é ainda reduzido mas acompanha esta tendência crescente. O objetivo do estudo é caracterizar
os casos de TB notificados em Portugal Continental, na população
imigrante e compara-los com os casos de TB na população não imigrante, considerando características sociodemográficas, clínicas e
fatores de risco. Foi desenvolvido um estudo observacional descritivo baseado nos dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da TB. Foram observados diferentes padrões nestas duas
populações, sendo os imigrantes mais jovens comparativamente,
com maior risco de infeção por VIH e menor risco de patologias
crónicas associadas à TB.
Tuberculose, imigração e epidemiologia
The phenomenon of migration has a growing impact on the local
epidemiology of Tuberculosis (TB), with particular relevance in Western Europe. In Portugal, this impact is still small but attends this
growing trend. The objective of the study is to characterize the TB
cases reported in mainland Portugal in the immigrant population
and compare them with the cases of TB in the nonimmigrant population, considering sociodemographic, clinical and risk factors characteristics. A descriptive observational study was developed based
on data from the National Epidemiological Surveillance System for
TB. Different patterns were observed in these two populations, with
younger immigrants comparatively, with a higher risk of HIV infection and lower risk of chronic diseases associated with TB.
Tuberculosis, immigration and epidemiology

*
Curso de Mestrado de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Publica. Técnica de
Análises Clinicas e de Saúde Pública, Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar
de Setúbal.
**
Professora Associada com Agregação no Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade Nova de Lisboa.
***
Professora Associada com Agregação na Escola Nacional de Saúde Publica, Universidade Nova de Lisboa.
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n Tuberculose e Imigração em Portugal Continental: Características
Sociodemográficas, Clínicas e Fatores de Risco
Rute Gomes, Sónia Dias, Carla Nunes

Introdução
Estima-se que em todo o Mundo, no ano de 2009, a incidência de Tuberculose (TB) foi de
9,4 milhões de casos, o equivalente a 137 casos por 100 mil habitantes (OMS, 2010).
A maioria dos casos ocorreu no continente Asiático (55%) e Africano (30%) e uma pequena
porção no Médio Oriente (7%). As regiões da Europa e da América foram as que registaram menos casos (4% e 3%, respetivamente) (OMS, 2010).
A TB foi responsável por cerca de 1,7 milhões de mortes em todo o Mundo, (26 mortes por
100 mil habitantes). Destes, 0,4 milhões eram VIH positivo e 0,38 milhões eram mulheres
(OMS, 2010).
Na União Europeia (UE) em 2009, foram notificados 79.665 casos de TB, o equivalente a
15,8 casos por 100.000 habitantes, 23,6% eram pessoas naturais de países estrangeiros.
De entres os casos reportados em estrangeiros residentes na UE, 34,2% eram originários
da Ásia, 28,6% de África, 9,5% de outros países da UE e 10,4% de país não UE.
Contudo, a proporção de casos de TB na população imigrantes difere de país para país.
Em 18 países europeus, em 2009, esta variou entre 30,1% e 89%, sendo que em 9 países, a
proporção é muito superior. Noruega (89%), Chipre (83,8%), Suécia (81,1%) e Malta (77,3%)
são os países europeus que apresentaram uma maior proporção de casos de TB em imigrantes residentes no país (ECDC, 2009).
Na maioria dos países da Europa, entre 2001 e 2008 verificou-se uma pequena redução
do número de casos notificados de TB na população não imigrante e pelo contrário, observou-se um aumento generalizado do número de casos de TB na população imigrante
(ECDC, 2009).
Portugal faz parte dos países considerados de incidência intermédia, com uma taxa de
incidência de 21 casos por 100 mil habitantes em 2011, sendo o único país da Europa ocidental em que tal acontece (todos os outros são países de baixa incidência) (DGS, 2012).
Contudo, o quadro global da Tuberculose na população portuguesa encontra-se estabilizado na forma de endemia moderada, tendo-se registado uma redução dos valores na
ordem dos 50% nos últimos 15 anos (Briz et al., 2009).
O número de casos de TB em imigrantes mantém-se estável desde 2004, tendo a proporção relativamente aos nacionais aumentado. Esta é no entanto das mais baixas na UE
(cerca de 16%) (Briz et al., 2009). Em 2010, vinte e três por cento dos casos de TB notificados na população imigrante eram oriundos de Angola, seguidos pelos da Guiné-Bissau
(16%), Cabo Verde (13%), Brasil (12%) e Moçambique (9%). Estima-se que no conjunto das
comunidades imigrantes residentes em Portugal, a taxa de incidência foi de 87 por 100 mil
habitantes, ou seja, 3 vezes superior à população nacional (DGS, 2012).
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Considerando especificamente o paradigma da imigração, saúde e prevalência da tuberculose importa realçar que a imigração internacional de países de elevada incidência
de tuberculose para países de baixa incidência de TB está a aumentar (155 milhões de
imigrantes em 2000 para 244 milhões em 2015) e as projeções apontam para que entre
2015 e 2050 este fenómeno seja responsável por cerca de 82% do aumento populacional
nos países de elevado rendimento (OIM, 2018; UN-DESA, 2015). Tendo em conta o impacto
que a imigração internacional tem na epidemiologia local da TB, nos países de baixa incidência de TB, impõe-se aos países de acolhimento a responsabilidade de desenvolver e
aprofundar o conhecimento sobre as necessidades de cuidados de saúde dos imigrantes
a nível geral e particularmente para a tuberculose (Rieder et al.,1994).
Os imigrantes deslocam-se com os seus perfis epidemiológicos, níveis de exposição a
agentes infeciosos, fatores de risco genéticos e estilos de vida, com o seu background
cultural e com sua suscetibilidade a determinadas condições de saúde (OMS, 2004; Dias
et al., 2008). No entanto, é a interação entre estes fatores com fatores socioeconómicos
e ambientais que determina o grau de vulnerabilidade à TB (OMS, 2005). Vulnerabilidade
esta que pode estar presente na fase de pré-imigração (país de origem), durante a migração (condições de viagem) e na fase de pós-migração (país de acolhimento) (Carballo e
Nerukar, 2001).
Estudos realizados sobre a tuberculose em imigrantes residentes em países de baixa
incidência de TB identificaram o país de origem como sendo o principal fator de risco
associado às elevadas taxas de incidência TB notificadas na população imigrante (Rieder
et al., 1994; Rapiti et al., 1998). Contudo, estes resultados não são consensuais. Alguns
autores atribuíram o elevado número de casos de TB entre os imigrantes às pobres condições de habitação, à dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, às constantes trocas
de habitação e de companheiros de habitação, pobre nutrição e a ambientes de stresse
vivenciados no país de acolhimento (Che e Antoine, 2009; Buskin et al., 1994; Lillebaek
et al., 2002).
Foram observadas prevalências de TB mais elevadas nos homens imigrantes à semelhança do observado na população não imigrante (OMS, 2005). Estes são mais jovens
comparativamente aos não imigrantes com TB (Kistemann et al., 2002; Scotto et al.,
2005; Iñgo et al., 2007). A TB pulmonar foi a mais frequente, seguindo a tendência
universal (OMS, 2005). A maioria dos estudos não encontrou diferenças significativas
entre os dois grupos. Os autores que encontram maior associação entre a localização
extrapulmonar e os imigrantes atribuíram este resultado à elevada frequência destas
formas de TB na região de origem (Odone et al., 2011). A infeção por VIH foi a principal
patologia associada identificada aos casos de TB em ambos os grupos, no entanto,
os resultados obtidos pelos diversos estudos são divergentes. Alguns autores não
encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos (Laifer et
al., 2007; Bastarrechea et al., 2009). Os que obtiveram diferenças significativas diferiram quanto à força de associação a um dos grupos. Iñigo et al. (2007) e Odone et al.
(2011) encontraram uma maior associação entre a co-infeção VIH e os não imigrantes,
enquanto Solano et al. (2002) encontrou uma maior associação aos imigrantes. Num
estudo sobre as características dos casos de TB em imigrantes na cidade espanhola
Guipúzcoa, Basterrechea et al. (2009) observaram que os imigrantes apresentaram
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mais antecedentes de contacto com um caso de TB comparativamente aos não imigrantes. Os autores verificaram ainda que os não imigrantes apresentaram com mais
frequência alguma doença crónica ou algum tratamento. O consumo de álcool foi o
principal fator de risco associado aos imigrantes com TB (Barbero e Hernández, 2007;
Basterrechea et al. 2009).
O objetivo do presente artigo é caracterizar os casos de tuberculose registados em Portugal Continental no biénio 2008 e 2009, comparando os casos Imigrantes e não Imigrantes, em função das suas características sociodemográficas, clínicas e fatores de risco.
Com base nesta análise pretende-se concluir sobre a associação entre a condição de
imigrante e as características sociodemográficas, clínicas e nos fatores de risco de tuberculose.
Metodologia
Optou-se por um estudo observacional descritivo dos casos de Tuberculose ativa, notificados em Portugal Continental, entre 1 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009.
Analisou-se os dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose
(SVIG-TB) cedidos, anonimizados, pela Direção Geral de Saúde à Escola Nacional de Saúde Pública, para fins de Investigação.
Foram analisados apenas os casos novos de TB, 5.443 casos, 709 (13%) de imigrantes e
4.734 (87%) de não imigrantes. As variáveis estudadas foram os dados sociodemográficos
dos pacientes (sexo e idade), clínicas (formas de doença, patologias associadas e situação
final de tratamento) e fatores de risco (álcool, drogas IV, outras drogas, reclusão e sem
abrigo). Numa primeira abordagem descritiva foram determinadas as frequências das
variáveis qualitativas para caracterizar a população em estudo e determinadas medidas
de tendência central (média, moda, mediana) e de dispersão (mínimos e máximos) das
variáveis quantitativas.
Estimou-se a taxa de incidência média do biénio, de acordo com sexo, grupo etário e nacionalidade. Como denominadores foram utilizados os dados referentes à população residente em Portugal Continental publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e os
dados relativos à população imigrante residente em Portugal Continental disponibilizados
nos relatórios anuais referentes à imigração, fronteiras e asilo, publicados pelo Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
Devido à heterogeneidade epidemiológica dos imigrantes, estes foram subdivididos em
imigrantes da Europa Ocidental (Imigrantes.EO) e outros imigrantes (Imigrantes.NEO).
Após uma primeira abordagem descritiva, esta subdivisão levou à exclusão dos imigrantes da Europa Ocidental para a análise comparativa porque as taxas de incidência estimadas estão muito próximas das taxas de incidência estimadas para a população não
imigrante, pois são imigrantes oriundos de países de baixa incidência de TB. Utilizou-se o
teste de independência do qui-quadrado ou o teste exato de Fisher para a comparação de
frequências e o teste de Mann-Whitney para comparar a distribuição de 2 grupos independentes (imigrantes e não imigrantes). A odds ratios e respetivos intervalos de confiança
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a 95% (IC 95%) foram determinados para caracterizar a força de associação entre as
variáveis em estudo e a condição de ser imigrante. Foi também determinado a odds ratios
ajustado à idade, a fim de eliminar o efeito da variável idade nas variáveis analisadas
Foi utilizado um nível de significância de 5%. Para o tratamento estatístico dos dados foi
utilizado o programa informático SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
Este estudo não necessitou de parecer de comissão ética pois os dados pertencem a
fontes oficiais, cedidos no contexto de investigação e foram previamente anonimizados.
Resultados
A taxa de incidência estimada de TB no biénio em análise foi de 81,22 casos por 100 mil
habitantes na população Imigrante.NEO e de 23,79 casos por 100 mil habitantes na população não imigrante (Quadro 1). Refira-se que a incidência estimada de TB na população
imigrante oriunda da Europa Ocidental (Imigrantes.EO) foi de 21,8 casos por 100 mil habitantes, valor similar ao apresenta pela população não imigrante, e que esta população representa assim apenas 3,5% dos casos de TB notificados na população imigrante (Quadro
1). Relativamente à taxa de incidência de TB por sexo, esta foi superior nos homens em
ambas as populações (imigrante e não imigrantes) (Quadro 2). No entanto, é de salientar
que a diferença encontrada nas taxas de incidência entre homens e mulheres foi mais
acentuada na população imigrante não provenientes da Europa Ocidental (Imigrantes.
NEO) (114,2 por 100 mil habitantes e 55,7 por 100 mil habitantes) contrariamente à Imigrante.EO, cujo rácio homem/mulher foi inferior ao observado na população não imigrante (22,8 por 100 mil habitantes e 20,7 por 100) (Quadro 2).
Quadro 1 - Taxa de incidência de TB global e por sexo da população imigrante e não imigrante
residente em Portugal Continental no biénio 2008/2009
Taxa de incidência de TB da população residentes em Portugal Continental

Imigrantes

Não
Imigrantes

Taxa de Incidência de
TB por sexo

Nº de casos1

Populaçãoª,2,3

Taxa de
Incidência b

Masculino

Feminino

Global

709

872, 944

81,22

102,9

6,5

Imigrantes.EO

24

110,293

21,8

22,8

20,7

Imigrantes.NEO

685

762, 651

89,81

114,2

55,7

4734

19,899,246

23,79

32,7

16,2

Nota: ª Soma da população nos dois anos; bPor 100 000 habitantes. // Fonte: 1Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica da Tuberculose (SVIG-TB) - Direção Geral de Saúde;2 Instituto Nacional de Estatística (INE);
3
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (tratamento próprio das autoras).

A taxa de incidência de TB foi mais elevada na população imigrante originária dos PALOP´s (207,1/100 mil), seguida dos originários de outros países Africanos (120,7/100 mil) e
da Ásia (56,7/100 mil) (Quadro 3).
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Quadro 2 - Taxa de Incidência de TB, por 100 mil habitantes, por região de origem
Região Geográfica

Nº Casos novos1

População a,2

Taxa de Incidência

PALOP

476

229,848

207,1

América Latina

73

228,876

31,9

Europa do Leste

80

218,768

36,6

Ásia

33

58,205

56,7

Europa Ocidental

24

110,293

21,8

África Outros

23

19,058

120,7

Nota: ª Soma da população nos dois anos. // Fonte: 1Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose
(SVIG-TB) - Direção Geral de Saúde;2 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).(tratamento próprio das autoras)

Quadro 3 - Frequências das Características sociodemográficas, clínicas e fatores de risco dos
casos novos de TB notificados no biénio 2008/2009, por Imigrantes.NEO e Não Imigrantes
Imigrantes.NEO

Não imigrantes

n (%)

n (%)

Masculino

459(67,0%)

3076 (65,0%)

Feminino

226 (33,0%)

1658(35,0%)

0-4 Anos

5 (0,7%)

36 (0,8%)

5-14 Anos

10 (1,5%)

72 (1,5%)

15-24 Anos

89 (13,0%)

377 (8,0%)

Variáveis
Sexo

Grupo Etário

25-34 Anos

193 (28,2%)

856 (18,1%)

35-44 Anos

190 (27,7%)

982 (20,7%)

45-54 Anos

133 (19,4%)

824 (17,4%)

55-64 Anos

37 (5,4%)

539 (11,4%)

65-74 Anos

17 (2,5%)

507 (10,7%)

≥75

11(1,6%)

541(11,4%)

Pulmonar

495(72,3%)

3478(73,5%)

Pleural

Formas de Doença

84(12,3%)

421(8,9%)

Linfática intratorácica

8(1,2%)

69(1,5%)

Linfática extratorácica

43(6,3%)

308(6,5%)
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Patologias associadas
122(54,5%)

532(33,1%)

Diabetes

Infeção VIH

22(9,8%)

261(16,2%)

Insuficiência renal
crónica

9(4,0%)

59(3,7%)

Doença Hepática

5(2,2%)

51(3,2%)

Situação final de
tratamento
Em Tratamento

117(17,1%)

830(17,5%)

Tratamento Completo

513(74,9%)

3486(73,6%)

Interrupção ou Abandono

28(4,1%)

111(2,3%)

Morte

19(2,8%)

251(5,3%)

Álcool

69(53,5%)

415(41,6%)

Drogas IV

15(11,6%)

102(10,2%)

5(3,9%)

41(4,1%)

Fatores de Risco

Drogas
Reclusão

11(8,5%)

39(3,9%)

Sem abrigo

29(22,5%)

401(40,2%)

Nota: Imigrantes.EO - imigrantes da Europa Ocidental; Imigrantes.NEO - outros imigrantes.
Fonte: Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (SVIG-TB) - Direção Geral de Saúde
(tratamento próprio das autoras).

Nos casos de TB nos Imigrantes.NEO a taxa de incidência foi mais elevada na classe etária dos ≥75 anos (232,3/100 mil) e foi mais baixa no grupo etário dos 5-14 anos (14,8/100
mil habitantes). Nos casos de Imigrantes.EO o grupo etário com taxa de incidência de TB
mais elevado foi dos 0-4 anos (52,5/100 mil) e o mais baixo foi 45-54 (10,6/100 mil) (Gráfico 1). Nos Não Imigrantes a taxa de incidência foi mais elevada na faixa etária dos 35-44
anos (34,6/100 mil) e mais baixa no grupo entre os 0-4 anos (3,7/100 mil) (Gráfico 1).
Nos quadros 4 e 5 são apresentadas as frequências das características sociodemográficas, clínicas e fatores de risco na população Imigrante.NEO e Não Imigrante (Quadro 4) as
odds ratios bruto e ajustadas á idade para verificar a força de associação entre o evento
“ser caso de imigrante com TB” e as características analisadas (Quadro 4).
Como referido anteriormente, os casos de TB nos homens comparativamente às mulheres foram superiores em ambas as populações (67%e 33% respetivamente nos imigrantes.NEO e 65% e 35% nos não imigrantes) (Quadro 4). Não foram assim observadas
diferenças estatisticamente significativas (Quadro 4).
Nos resultados seguintes, os casos de TB analisados na população imigrantes foram os
referentes exclusivamente à população Imigrantes.NEO. Foram excluídos os casos de TB
Imigrantes.EO, pois este grupo de imigrantes é proveniente de países de baixa incidências
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incidência de TB mais elevado foi dos 0-4 anos (52,5/100 mil) e o mais baixo foi 45
(10,6/100 mil) (Gráfico 1). Nos Não Imigrantes a taxa de incidência foi mais elevada
faixa etária
dos
35-44 anos
mil)deeTBmais
no grupo
entreNão
os 0-4 an
de TB,
apresentando
uma (34,6/100
taxa de incidência
inferiorbaixa
à observada
na população
Imigrante
(Quadro1).
1 e 2).
(3,7/100 mil)
(Gráfico

Gráfico 1 - Taxa
de1incidência
de TB,
por
habitantes,
poretário
grupo
Gráfico
- Taxa de incidência
de TB,
por100
100 mil
mil habitantes,
por grupo
nos etário nos Nã
Imigrante,
Imigrantes.EO
Imigrantes.NEO
Não Imigrante,
Imigrantes.EO ee Imigrantes.NEO

Nota: Imigrantes.EO - imigrantes da Europa Ocidental; Imigrantes.NEO - outros imigrantes.

Nota: Imigrantes.EO
- imigrantes
daEpidemiológica
Europa Ocidental;
Imigrantes.NEO
outros
Fonte: Sistema Nacional
de Vigilância
da Tuberculose
(SVIG-TB) - Direção Geral- de
Saúde; imigrantes.
Nacional de Estatística (INE); Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (Tratamento próprio das autoras).
Fonte: SistemaInstituto
Nacional
de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (SVIG-TB) - Direção Gera
Saúde; Instituto Nacional de Estatística (INE); Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (Tratame
próprio das Verificou-se
autoras). que a frequência de casos de TB foi mais elevada no grupo etário dos 25-34
anos (28,2%) nos Imigrantes.NEO e dos 35-44 anos (20,7%) nos Não Imigrantes e mais
baixa no grupo etário dos 0-4 anos em ambos os grupos (0,7% e 0,8% respetivamente)
Nos resultados
os casos
de estatisticamente
TB analisados
na população
imigrantes
(Quadroseguintes,
4). Observou-se
diferenças
significativas
em todos
os grupos
excetuado o grupo
dos 65-74 anos
(p=0,202) (Quadro 4).Foram excluídos os
referentesetários,
exclusivamente
à população
Imigrantes.NEO.

foram
casos
TB Imigrantes.EO,
estede grupo
é proveniente
de países
Relativamentepois
às formas
doença, ade
TB imigrantes
pulmonar
foi a mais frequente
em am- de ba
bosde
os grupos
72,3% nos Imigrantes.NEO
e 73,5%
nos Não Imigrantes
4). Obteveincidências
TB, apresentando
uma taxa
de incidência
de TB(Quadro
inferior
à observada
-se
uma
diferença
estatisticamente
significativa,
entre
Imigrantes.NEO
e
Não
Imigrantes,
populaçãonoNão
Imigrante (Quadro 1 e 2).
caso especifico de TB pleural (p=0,009) estando esta mais associada aos imigrantes
(OR=1,402) (Quadro 4).

Nos quadros 4 e 5 são apresentadas as frequências das característi
A infeção VIH foi a patologia associada mais frequente em ambos os grupos com 54,5%
sociodemográficas,
clínicas
e fatores
de riscoseguida
na população
Imigrante.NEO
e N
nos Imigrantes.NEO
e 33,1%
nos Não Imigrantes,
da Diabetes 9,8%
e 16,2% resImigrantepetivamente
(Quadro (Quadro
4) as odds
ratios bruto
e ajustadas
á idadesignificativas
para verificar
4). Observaram-se
diferenças
estatisticamente
nestas a força
VIH e Diabetes,
comde
respetivamente
OR= 1,734
sendo o VIH analisad
associaçãocoinfecções,
entre o evento
“ser caso
imigrante com
TB”eeOR=0,568,
as características
uma patologia associada aos Imigrantes.NEO e a Diabetes associada aos não Imigrantes
(Quadro 4).
(Quadro 4).

Como referido anteriormente, os casos de TB nos homens comparativamente
mulheres foram superiores em ambas as populações (67%e 33% respetivamente n
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imigrantes.NEO
e 65% e 35%
não imigrantes)
(Quadro 4). Não foram ass
observadas diferenças estatisticamente significativas (Quadro 4).

Quadro 4 - Odds ratio Brutos e ajustados, para o evento “ser caso de imigrantes com TB
de origem diferente da Europa Ocidental ” (em comparação com Não Imigrante), para diversas
características, no biénio 2008/2009
Variáveis

OR (IC,p)

OR ajustado á idade

Sexo (Feminino Referência)
Masculino

1,095(0,923-1,298) p= 0,297

1,124(0,943-1,341) p= 0,193

Grupo Etário (> =75 anos- Referência)
0-4 Anos

6,831 (2,252-20,720) p= 0,001

5-14 Anos

6,831(2,802-16,650) p <0,001

15-24 Anos

11,611(6,122-22,021) p<0,001

25-34 Anos

11,089(5,983-20,552) p<0,001

35-44 Anos

9,516(5,135-17,633) p<0,001

45-54 Anos

7,938(4,252-14,822) p<0,001

55-64 Anos

3,376(1,704-6,688) p<0,001

65-74 Anos

1,649(0,765-3,555) p= 0,202

Formas de Doença (Pulmonar-classe de ref.)
Pleural

1,402(1,089-1,804) p= 0,009

1,538(1,186-1,995) p= 0,001

Linfática intratorácica

0,815(0,389-1,704) p= 0,586

0,988(0,461-2,119) p= 0,976

Linfática extratorácica

0,981(0,703-1,368) p= 0,910

1,108(0,788-1,557) p= 0,555

Infeção VIH (Não- Classe de ref.)

1,734(1,400-2,146) p< 0,001

1,364(1,093-1,702) p= 0,006

Diabetes (Não- Classe de refe)

0,568(0,368-0,876) p= 0,010

1,049(0,667-1,649) p= 0,836

Insuficiência renal crónica (Não- Classe de
refe)

1,055(0,521-2,137) p= 0,882

2,351(1,107-4,993) p= 0,026

Doença Hepática (Não- Classe de ref)

0,504(0,233-1,091) p= 0,082

0,400(0,184-0,868) p= 0,020

Em Tratamento

0,958(0,773-1,187) p= 0,694

0,984(0,791-1,224) p= 0,887

Interrupção ou Abandono

1,714(1,121-2,621) p= 0,013

1,560(1,012-2,403) p= 0,044

Morte

0,514(0,320-0,828) p= 0,006

0,947(0,577-1,552) p= 0,828

Diagnóstico não sustentado

0,971(0,460-2,048) p= 0,938

1,204(0,560-2,591) p= 0,635

1,070(0,842-1,361) p= 0,579

1,036(0,807-1,331) p= 0,781

Patologias associadas

Situação final de tratamento
(Tratamento Completo- classe de ref.)

Fatores de Risco (Não-Classe de ref)
Álcool
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Drogas IV

0,505(0,408-0,625) p< 0,001

0,412(0,332-0,510) p< 0,001

Drogas

0,587(0,467-0,738) p< 0,001

0,446(0,354-0,562) p< 0,001

Reclusão

0,742(0,483-1,139) p= 0,172

0,575(0,374-0,884) p= 0,012

Sem abrigo

1,653(1,154-2,368) p= 0,006

1,400(0,9742,011) p= 0,069

Fonte: Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (SVIG-TB) - Direção Geral de Saúde
(tratamento próprio das autoras).

Referentemente à situação final de tratamento a maioria dos doentes conclui o tratamento, 74,9% dos doentes Imigrantes.NEO e 73,6% dos doentes não imigrantes (Quadro 4).
Obteve-se diferenças estaticamente significativas na interrupção e abandono (p= 0,013;
OR=1,789) sendo mais acentuada no caso dos imigrantes, e na morte (p=0,016; OR=0,537)
estando estes menos expostos que os imigrantes. Esta última relação não é visível quando ajustada para a idade (Quadro 4).
O álcool é o principal fator de risco notificado em ambos os grupos 53,5% nos imigrantes e
41,6% nos não imigrantes (Quadro 4). Obteve-se diferenças estatisticamente significativas
entre os dois grupos, no tabaco e drogas como fatores de risco associados à TB (p <0,001)
estando ambos mais associados aos não imigrantes (OR=0,505 e 0,587 respetivamente)
(Quadro 4). Realça-se as diferenças nos valores obtidos quando é efetuado o ajustamento
para a idade ao nível das patologias associadas e na morte (Quadro 4).
Discussão
A taxa de incidência de TB nos Imigrantes.NEO foi cerca de 3 vezes superiores à observada na população Não Imigrante (81,22 e 23,79/100 mil habitantes) (Quadro 1). Esta
tendência é generalizada à maioria dos países de baixa incidência de TB (Davies et al.,
2010; OMS, 2005; Rapiti et al.,1998).
As elevadas taxas de incidência de TB na população imigrante podem ser um reflexo das
taxas de incidência dos seus países de origem uma vez que muitos imigrantes são provenientes de países de elevada incidência e prevalência de TB, (todos os países dos PALOPs
encontram-se nesta situação) o que pode indiciar reativação de infeção previamente adquirida no país na origem (Rieder et al.,1994). Por outro lado, alguns autores obtiveram
uma forte associação entre as condições de pobreza em que os imigrantes vivem no país
de acolhimento com a TB, e apontam estas condições como sendo o principal fator determinante de TB nesta população, contrariamente aqueles que defendem que é o país de
origem (Che e Antoine, 2009; Buskin et al., 1994; Lillebaek et al., 2002).
À semelhança do que acontece a nível mundial, também no presente estudo, a taxa de
incidência de TB nos homens foi superior à observada nas mulheres em ambas as populações (imigrante e não imigrantes). Condições de vida mais baixas e condições de
trabalho que aumentam o risco de exposição à TB, são normalmente mais frequentes nos
homens e são algumas das razões apontadas para explicar as taxas de incidência de TB
mais elevadas nos homens comparativamente às mulheres (OMS, 2005).
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Quanto ao grupo etário, os valores obtidos acusam um padrão de alto nível endémico em
ambos os grupos, mais evidente nos imigrantes, traduzido pelo facto de a idade mediana
se situar nos 37 anos nos imigrantes e 45 anos nos não imigrantes (DGS, 2012). À semelhança de outros estudos, os doentes imigrantes eram mais jovens do que os não imigrantes (Kistemann et al., 2002; Scotto et al., 2005; Iñgo et al., 2007), o que pode ser um reflexo
da elevada taxa de incidência de TB nos países de origem. Relativamente às formas de
doença, em ambos os grupos, a TB pulmonar foi a mais frequente, correspondendo à
tendência universal (OMS, 2010). A diferença estatisticamente significativa observada na
localização pleural (p=0,009) na análise comparativa entre imigrantes e não imigrantes,
com os imigrantes a apresentarem maior risco (OR=1,402), pode ser justificada pela elevada frequência desta forma de doença na região de origem (Odone et al., 2011).
A pandemia de infeção VIH e o Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) influenciou
o aumento de casos de TB extrapulmonar. Esta forma de TB constitui cerca de 15-20% de
todos os casos de TB em pacientes imunodeprimidos, sendo responsável por mais de 50%
dos casos em indivíduos VIH-positivos. Os Linfonodos são o local mais frequente, seguido de derrame pleural (McPherson et al., 2008). A infeção VIH foi a patologia associada
identificada com maior frequência em ambos os grupos sendo de realçar que tal como se
verificou em outros estudos, na maioria dos casos de TB não foram identificadas patologias associadas (Laifer et al., 2007; Bastarrechea et al., 2009). A diferença estatisticamente
significativa observada nesta infeção, com o risco de coinfecção VIH/TB mais elevado nos
imigrantes poderá estar relacionada com a diferença encontrada na TB pleural. Esta poderá estar igualmente associada à elevada taxa de incidência e prevalência desta infeção na
região de origem. Contudo, os resultados obtidos requerem uma análise aprofundada e especifica em cada país, uma vez que não são condizentes com resultados obtidos em outros
estudos. Alguns autores não encontraram diferenças estatisticamente significativas na infeção VIH entre imigrantes e não imigrantes e por outro lado, os autores que encontraram
diferenças significativas entre os dois grupos identificaram um risco maior de infeção VIH
nos não imigrantes comparativamente aos imigrantes, facto dependente do qual o país em
referência (OMS, 2009). As diferenças estatisticamente significativas encontradas na Diabetes como patologia crónica associada foram igualmente observadas noutros estudos e
podem ser justificadas pelo facto de os imigrantes serem mais jovens. A influência da idade
é bem patente nos resultados obtidos na odds ratios ajustada à idade (p=0,836; OR=1,049).
Quanto aos fatores de risco associados ao diagnóstico de TB, foram notificados em 22,9%
dos casos de TB nos não imigrantes e em 21,1% nos imigrantes. Resultados semelhantes
foram observados em outros estudos (Bastarrechea et al., 2009). O álcool foi o principal
fator de risco notificado em ambos os grupos à semelhança de outros estudos (Barbero
e Hernández, 2007).
Relativamente à situação final de tratamento, verificaram-se diferenças significativas na
categoria interrupção e abandono com um risco maior para os não imigrantes. Resultados
distintos foram obtidos por outros autores, identificando um maior risco de interrupção e
abandono nos imigrantes (Bastarrechea et al., 2009).
A principal limitação do estudo está relacionada com a fonte de dados. O fenómeno de
subnotificação e preenchimento incompleto (valores omissos) condicionaram os resulta-
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dos obtidos e consequentemente a sua análise. É relevante mencionar a não potencial
inclusão de uma parte importante de imigrantes, como os que se encontram a residir no
país de forma ilegal, que embora sejam potencialmente mais vulneráveis são frequentemente excluídos de estudos semelhantes ao apresentado. Esta ausência de dados relativos aos imigrantes ilegais poderá influenciar os valores obtidos das taxas de incidências
referentes à população imigrante.
Conclusões
Recorrendo aos dados dos casos notificados de tuberculose no biénio 2008/2009 registados no Sistema de Vigilância do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, procurou-se com este artigo contribuir para o melhor conhecimento dos casos de tuberculose
dos imigrantes residentes em Portugal, por comparação a não imigrantes, e caracterizar
as suas especificidades em função das características sociodemográficas, clínicas e fatores de risco de cada uma das populações. Embora Portugal seja ainda classificado como
um país de incidência intermédia de tuberculose, verificou-se um aumento da proporção
de casos de tuberculose da população imigrante.
Este estudo permitiu identificar que os Imigrantes de fora da Europa Ocidental com tuberculose são mais jovens comparativamente aos Não Imigrantes com a mesma patologia.
Não foram notificadas patologias associadas na maioria dos casos de TB em ambos os
grupos. Verificou-se ainda que os estes Imigrantes têm maior risco associado de coinfecção VIH e menor risco quando consideradas patologias crónicas. Quanto a fatores de
risco, foi identificado maior risco associado à condição de sem abrigo nos Imigrantes.NEO
e maior risco relacionado com o consumo de drogas nos Não Imigrantes.
Com base nos resultados obtidos e na sua análise à luz de outros estudos, a região geográfica de origem é um dos principais fatores determinantes de tuberculose (TB). Esta
conclusão é justificada pelo facto de as taxas de incidência neste grupo serem cerca de 3
vezes mais elevadas do que as da população Não Imigrante, pelas diferenças observadas
na idade dos doentes e pelas diferenças encontradas nas formas de doença e nas patologias associadas.
Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que estamos na presença de duas populações distintas quanto ao seu perfil epidemiológico de TB e consequentemente devem
ser desenvolvidas abordagens diferentes e especificamente adaptadas para a população
imigrante e para a população não imigrante. Os resultados obtidos apontam ainda para a
necessidade de estudos mais aprofundados nesta temática para melhor fundamentar a
implementação de medidas específicas de controlo, prevenção e promoção da saúde no
grupo de risco de TB de imigrantes extra-Europa Ocidental.
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dos adolescentes incluídos no estudo HBSC – Health Behaviour in
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n Comportamentos de saúde e bem-estar de adolescentes portugueses e estrangeiros residentes em Portugal em contexto de recessão económica
Margarida Gaspar de Matos, Tânia Gaspar e Cátia Branquinho

Introdução
As famílias de migrantes lidam com múltiplos constrangimentos decorrentes das diferenças culturais aliadas à carência de uma estrutura que possa representá-las, à imposição
de padrões culturais e à discriminação e pobreza dos locais de residência (Gaspar et al.,
2008). Em períodos de recessão económica, os adolescentes migrantes evidenciam-se
enquanto um grupo de risco, ainda que, de acordo com Molcho e colaboradores (2010),
o baixo índice de riqueza da família não seja per si, sinónimo de pior saúde ou menor
satisfação com a vida.
De acordo com uma revisão sistemática de Pfarrwaller e Suris (2012), a saúde dos migrantes é considerada boa na chegada, contudo com o tempo de permanência e os fatores relacionados com a migração, a sua saúde tem tendência a sofrer um processo de
deterioração. Num país com novas características ambientais, adotando um estilo de vida
muitas vezes não coincidente com o padrão local expetável, os adolescentes imigrantes
revelam uma alimentação mais desequilibrada, com uma elevada taxa de consumo de
doces, refrigerantes e snacks (Soriano & Cala, 2014), uma pior autoimagem percebida, e
um sentimento de maior vulnerabilidade (Škreblin & Sujoldzié, 2003).
Alguns autores (Stevens et al., 2015) reportam ainda um maior envolvimento em lutas
e bullying, por parte dos adolescentes migrantes quando comparados com os nacionais
e um maior número de episódios de violência em escolas com maior concentração de
migrantes, sendo no entanto de salientar que não é o elevado número de migrantes que
tem este impacto, mas sim o ambiente da turma no qual os adolescentes estão inseridos
(Walsh et al., 2016) facto que remete para a coincidência entre uma elevada concentração
de migrantes como outros fatores de vulnerabilidade pessoal e social, como a degradação
da zona habitacional e a pobreza. É ainda referido os estudantes migrantes não Europeus,
terem um baixo rendimento escolar, maior abandono escolar e taxas de reprovação mais
elevadas (Chau et al., 2012).
A par do envolvimento em comportamentos de violência e baixo rendimento académico,
os adolescentes migrantes apresentam por vezes um maior consumo de tabaco e álcool,
sendo as dificuldades no processo de aculturação um forte fator para o consumo de bebidas alcoólicas (Lovato & et al., 1994). A idade, o género, atitudes em relação ao tabaco,
satisfação com o suporte social e comunicação pais-filhos, são também preditores relevantes na suscetibilidade a ambas as substâncias (Elder et al., 2000).
Os adolescentes migrantes de origem africana residentes em Portugal, um dos grupos
migrantes com maior expressão no país, apresentam comparados com os adolescentes
de nacionalidade portuguesa, uma iniciação sexual mais precoce, menor utilização do
preservativo, e menos hábito de conversas relacionadas com questões sexuais com os
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seus pais (Matos et al., 2008). Em entrevistas no decorrer do mesmo estudo (Matos et
al., 2008) esta questão de iniciação sexual mais precoce e sem utilização do preservativo
aparece de algum modo associada a um maior abandono da escola e a uma procura de
uma alternativa à escola, através duma tentativa de constituir família.
Revela-se pois fundamental o desenvolvimento de um maior número de estudos no âmbito dos comportamentos e estilos de vida dos adolescentes migrantes assente num processo de priorização da sua “voz” na identificação dos seus problemas e estratégias de
resolução (Matos, 2015). A união de esforços de investigadores e da população, pode
constituir-se como um importante passo no desenvolvimento de estratégias de prevenção universal e seletiva, e de políticas públicas no âmbito da promoção da saúde.
Considerados uma prioridade na área das ciências da saúde e sociais e humanas, os comportamentos associados à saúde e ao risco em populações adolescentes são foco de inúmeros estudos nacionais e internacionais. O estudo Health Behaviour in School-aged Children
– HBSC, é uma das referências na investigação dos comportamentos de saúde e bem-estar
nos contextos de vida dos adolescentes. A alimentação, a higiene, o sono, o consumo de
substâncias, a relação com os pais, amigos e escola, a imagem do corpo, os comportamentos sexuais e a violência, são alguns dos temas deste estudo realizado em Portugal desde
1998 (Matos e Equipa Projeto Aventura Social, 2000, 2003, Matos et al., 2006; Matos et al.,
2012; Matos et al., 2015). Focado nos comportamentos dos jovens portugueses, o HBSC
permite também investigar os estilos de vida dos jovens estrangeiros residentes no país.
O presente trabalho pretende refletir sobre a evolução no período de 2010 a 2014 dos
comportamentos associados à saúde, e dos comportamentos comprometedores da saúde
nos adolescentes portugueses e estrangeiros a viver em Portugal.
Métodos
Participantes
O estudo Português incluiu alunos dos 6º, 8º e 10º anos do ensino público regular de ambos os géneros. A descrição dos participantes em 2010 e 2014 é a constante na Quadro 1,
com a indicação das percentagens por género, escolaridade e média de idades.
Quadro 1 - Características demográficas dos participantes nos estudos HBSC
da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2010 e 2014
Ano de estudo

N=

Rapazes

6º ano

8º ano

10º ano

2010

5050

47,7%

30,8%

31,6%

37,6%

2014

6026

47,7%

35,8%

39,1%

25,1%

Na Quadro 2 descrevem-se os participantes dos estudos de 2010 e 2014 em função da
sua nacionalidade. Globalmente, e apesar da crise económica, a percentagens de jovens
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estrangeiros subiu ligeiramente de 2010 para 2014, em qualquer dos três grupos considerados (PAALOP – Países Africanos e Asiáticos de língua oficial Portuguesa), Brasil e da
Europa de Leste (LESTE), definidos conforme a descrição na Quadro 2.
Quadro 2 - Características demográficas dos participantes nos estudos HBSC da OMS
em 2010 e 2014: Portugueses e estrangeiros em Portugal
Angolanos,
Cabo-verdianos,
Guineense; Moçambicanos,
São Tomenses; Timorenses
(PAALOP %)

Brasileiros
(%)

Ucranianos, Russos;
Moldavos, Romenos
(LESTE %)

Ano de
estudo

Total

Portugueses
(%)

2010

5050

96,5

1,4

1,3

0,8

2014

6026

95,8

1,8

1,4

1,0

Na Quadro 3 descrevem-se os participantes dos estudos de 2010 e 2014 também em
função da sua nacionalidade, por região geográfica (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo e Algarve).
Verifica-se que a maior parte dos adolescentes estrangeiros vive em Lisboa e no Algarve,
sendo mais frequentes na zona de Lisboa e Vale do Tejo os migrantes oriundos de países
Africanos, e Asiáticos de língua oficial Portuguesa (PAALOP) e do Brasil. Contrastando
com a predominância dos migrantes oriundos dos países de leste (Ucrânia, Moldávia,
Rússia e Roménia) e do Brasil (tanto no estudo de 2010 como em 2014) no Algarve.
Quadro 3 - Características demográficas dos participantes nos estudos HBSC da OMS
em 2010 e 2014: Portugueses e estrangeiros em Portugal
Ano de
estudo

Região

Portugueses
(%)

Angolanos, Cabo-verdianos,
Guineense; Moçambicanos,
São Tomenses; Timorenses
(PAALOP %)

Brasileiros
(%)

Ucranianos,
Russos; Moldavos,
Romenos
(LESTE %)

2010

Norte

99,1

0,1

0,6

0,2

2014

Centro

98,3

0,1

0,9

0,7

Lisboa/Vale
do Tejo

93,0

3,9

2,1

1,1

Alentejo

97,5

0,6

1,6

0,3

Algarve

88,0

1,3

4,0

6,7

Norte

98,6

0,2

0,8

0,4

Centro

98,8

0,4

0,6

0,2

Lisboa/Vale do
Tejo

88,9

7,7

2,5

0,9

Alentejo

98,1

0,3

0,8

0,8

Algarve

88,5

1,4

4,0

6,2
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Instrumento
Este estudo é parte integrante do estudo Europeu HBSC – Health Behaviour in School-Aged Children (www.hbsc.org; www.aventurasocial.com). O estudo HBSC é realizado de 4
em 4 anos em 45 países Europeus e da América do Norte com colaboração com a Organização Mundial de Saúde (Currie et al., 2000, 2001, 2004, 2008, 2010; Roberts et al., 2007). O
estudo tem como objetivo a compreensão do comportamento de saúde dos adolescentes
no seu contexto social, e comparações nacionais e internacionais. O questionário utilizado
neste estudo foi o adotado nos estudos internacionais do HBSC – Health Behaviour in
School-aged Children nas repetidas séries desde 1998 (Matos et al., 2000, 2003, 2006,
2012, 2015).
Todas as questões seguiram o protocolo internacional, englobando questões demográficas (idade, género, escolaridade); questões relativas a hábitos alimentares, higiene e
sono; imagem do corpo, prática de atividade física, uso de substâncias, violência, ambiente
escolar, saúde e bem-estar e comportamentos sexuais.
Procedimento
A unidade de análise usada neste estudo é a turma. Escolas e turmas foram sorteadas
a partir das listas nacionais oficiais, e a amostra é proporcional ao número de alunos
inscritos em cada uma de 5 zonas geográficas nacionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale
do Tejo, Alentejo e Algarve) segundo dados fornecidos pelo Ministério da Educação. Os
professores administraram os questionários na sala de aula. A participação dos alunos foi
anónima e voluntária, tendo sido obtida autorização dos encarregados de educação. Em
2014 o questionário foi respondido online. As várias séries deste estudo foram aprovadas
pela comissão de ética do Hospital de São João no Porto. O questionário aplicado foi aprovado pela Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME).
Análise dos Dados
Os dados provenientes do Limesurvey foram transferidos para uma base de dados no
programa “Statistical Package for Social Sciences – SPSS – Windows” (versão 22.0). No
presente estudo são apresentadas análises descritivas e comparações entre 2010 e 2014
e entre grupos: portugueses e estrangeiros.
Resultados
Comportamentos/fatores/condições/situações estudadas – resultados em 2010 e 2014
Comparativamente com 2010, em 2014 os adolescentes tomam o pequeno-almoço com
mais frequência, abusam menos frequentemente do álcool, assim como consomem menos frequentemente tabaco e drogas. Sentem-se extremamente tristes; envolvem-se
menos vezes em lutas; menos frequentemente gostam da escola embora se sintam regularmente menos pressionados com os trabalhos da escola. As relações sexuais são
menos frequentes, mas a reportam uma menor utilização do preservativo (Matos et al.,
2015; 2015a).
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Quadro 4 - Variáveis em análise nos estudos HBSC da OMS em 2010 e 2014 (portugueses e estrangeiros)
Variáveis

2010 (%)

2014 (%)

Tomar pequeno-almoço durante a semana (todos os dias)

80,4%

84,8%

Tomar pequeno-almoço durante a semana (nunca)

6,7%

4,9%

Hábitos alimentares, Higiene e Sono

Lavar os dentes (mais que uma vez por dia)

67,4%

69,9%

Horas de sono durante a semana (8 horas ou mais)

35,0%

36,1%

Imagem Corporal e Atividade Física
Perceção do corpo (“gordo”)

32,9%

32,3%

Atividade física (3 vezes ou mais/semana)

61,6%

66,6%

Consumo de tabaco (não fuma)

88,1%

92,5%

Consumo de tabaco (todos os dias)

4,5%

2,6%

Consumos

Embriaguez (nunca em toda a vida)

75,1%

88,0%

Consumo de drogas no último mês (nunca)

93,9%

96,7%

Consumo de drogas no último mês (mais do que uma vez)

3,4%

2,1%

Saúde e Bem-Estar
Satisfação com a vida (Média-escala de 1-10)
Sentir-se tão triste que não aguenta (quase sempre)

7,5

7,4

3,8%

5,5%

69,1%

Violência
Provocar (nunca)

68,2%

Provocar (várias vezes por semana)

2,7%

2,6%

Ser provocado (nunca)

63,4%

61,3%

Ser provocado (várias vezes por semana)

4,6%

4,7%
78,7%

Envolvimento em lutas no último ano (nunca)

71,6%

Envolvimento em lutas no último ano (4 vezes ou mais)

5,7%

3,9%

Lesões no último ano (nenhuma)

61,9%

61,8%

Lesões no último ano (4 vezes ou mais)

3,6%

3,9%

73,1%

Escola
Gostar da escolar ( Muito)

76,5%

Perceção dos professores (Abaixo da média)

5,8%

6%

Pressão com os trabalhos da escola (Muita)

12,3%

9,3%

Já teve relações sexuais ( sim)

16,9%

12,8%

Uso de métodos contracetivos na primeira relação sexual – (uso de preservativo- SIM)

79,1%

75%

Comportamentos Sexuais

Migrações_#14_dezembro 2017

29

Tanto em 2010 como em 2014, há mais adolescentes portugueses e menos adolescentes
PAALOP e do Brasil a tomar o pequeno-almoço, sendo que no domínio da promoção da
saúde, tomar o pequeno-almoço é muitas vezes considerado dos melhores indicadores
de saúde/ bem-estar.
Tanto em 2010 como em 2014, quer adolescentes portugueses quer estrangeiros, não
diferem em termos de hábitos de higiene e sono (escovar os dentes e horas de sono), embora se saliente que a grande maioria não dorme um número suficiente de horas durante
a semana, implicando uma privação de sono que muitas vezes é compensada ao fim de
semana e que se traduz em problemas vários para a saúde, bem-estar e ajustamento
académico (Paiva et al., 2015, 2015a, 2016; Matos et al., 2015b)
Quadro 5 - Variáveis em análise nos estudos HBSC da OMS em 2010 e 2014 – indicadores onde
se registam diferenças significativas entre adolescentes portugueses e estrangeiros em Portugal
(teste de qui-quadrado, p<.05)
Variáveis

2010 (%)

2014 (%)

Mais Portugueses
Menos PAALOP e Brasileiros

Mais Portugueses
Menos PAALOP e
Brasileiros

Lavar os dentes

n.s.

n.s.

Horas de sono durante a semana

n.s.

n.s.

Perceção do corpo (“gordo”)

n.s.

Mais Portugueses e
LESTE
Menos PAALOP e
Brasileiros

Atividade física (3 vezes ou mais/semana)

n.s.

n.s.

Consumo de tabaco

n.s.

Menos Portugueses
Mais LESTE

Embriaguez

n.s.

Menos Portugueses
Mais LESTE e
Brasileiros

Consumo de drogas no último mês

n.s.

n.s.

Hábitos alimentares, Higiene e Sono
Tomar pequeno-almoço durante a semana

Imagem Corporal e Atividade Física

Consumos

Saúde e Bem-Estar
Satisfação com a vida (Média escala de 1 a 10)

n.s.

n.s.

Menos Portugueses
Mais PAALOP

Mais Brasileiros

Provocar

n.s.

n.s.

Ser provocado

n.s.

n.s.

Sentir-se tão triste que não aguenta
Violência
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Envolvimento em lutas no último ano

n.s.

Menos Portugueses
Mais PAALOP,
Brasileiros e Leste

Lesões no último ano

n.s.

n.s.

Gostar da escolar

n.s.

Menos Portugueses
Mais PAALOP

Perceção dos professores abaixo da média

n.s.

Menos Portugueses
Mais PAALOP

Pressão com os trabalhos da escola

n.s.

n.s.

Já teve relações sexuais

n.s.

Menos Portugueses
Mais PAALOP,
e Leste

Uso de métodos contracetivos na primeira
relação sexual (uso de preservativo)

n.s.

n.s.

Escola

Comportamentos Sexuais

Legenda: PAALOP – Países Africanos e Asiáticos de língua oficial portuguesa. LESTE – Países do Leste na Europa.

Os adolescentes também não diferem na prática de atividade física, embora ambos os
grupos se caracterizem por uma prática inferior às recomendações nacionais e internacionais. Aliás em comparações internacionais (Currie et al., 2000, 2001, 2004, 2008, 2010),
os adolescentes portugueses são dos que menos praticam atividade física, nomeadamente as meninas mais velhas, situação esta que se arrasta desde o início da participação de
Portugal neste estudo.
Apesar de não ter havido alteração no número de adolescentes que reportam sentir-se
“gordos”, em 2010 não havia diferenças entre portugueses e estrangeiros, em 2014 são
mais os portugueses e os jovens de Leste, e menos os adolescentes dos PAALOP e do
Brasil que reportam sentirem-se “gordos”.
Apesar de tanto em 2010 como em 2014 a maior parte dos adolescentes não consumir
tabaco, álcool e drogas, o consumo de tabaco é mais frequente em 2014 nos adolescentes
de Leste e o abuso de álcool nos adolescentes de Leste e do Brasil.
Os adolescentes não diferem na perceção de satisfação com a vida, embora tenha aumentado o número dos que reportam tristeza extrema. Em 2010 um maior número que jovens
PAALOP reportaram tristeza extrema, enquanto em 2010 mais adolescentes do Brasil
reportam estar extremamente tristes.
Apesar de não haver diferenças entre jovens portugueses e estrangeiros no envolvimento
em bullying (como vítima nem como provocador), e apesar de não haver diferenças nestes
grupos em termos de lesões, no envolvimento em matérias de violência interpessoal, mais
adolescentes PAALOP, do Brasil e de Leste reportam ter-se envolvido em lutas no último
ano, pese embora na sua globalidade este comportamento ter diminuído entre 2010 e 2014.
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No que diz respeito ao ambiente escolar, os adolescentes gostam menos da escola (em
especial das aulas e da comida da cantina, Matos et al., 2015, 2015a). São os adolescentes
portugueses quem menos gosta da escola e os PAALOP quem mais gosta, apesar de serem também os jovens PAALOP quem mais reportam achar que os professores os acham
alunos abaixo da média, ao contrário do que acontece com os adolescentes portugueses.
Não há diferenças no que diz respeito à pressão sentida com os trabalhos da escola,
pressão esta que tem vindo a diminuir em paralelo com a diminuição do gosto pela escola.
No que diz respeito à atividade sexual, apesar do número de jovens que já tiveram relações sexuais ter diminuído nos escalões etários em estudo, há mais adolescentes PAALOP
e de Leste no grupo que reporta já ter tido relações sexuais, sendo que não há diferenças
entre portugueses e estrangeiros no uso do preservativo. A percentagem de adolescentes
que usaram preservativo diminuiu em ambos os grupos.
Discussão
Portugal entrou num contexto de crise e recessão económica a partir de 2009. Durante
este período de crise foram realizadas duas edições do estudo HBSC (2010 e 2014) que
permitem a caracterização da população nacional e estrangeira, nos anos de escolaridade
em análise e a sua evolução.
No estudo HBSC de 2014 (Matos et al., 2015; Matos et al., 2015a) sublinhou-se que não só
os jovens gostam menos da escola, como o que apreciam em geral na escola são os recreios, apreciando pouco as aulas e ainda menos a comida na escola. Em relação às aulas,
os adolescentes referem o seu desagrado pela matéria que consideram muita e desinteressante e pela pressão dos pais para o sucesso, embora menos jovens em 2014 refiram a
intenção de no futuro frequentar o ensino superior (Matos et al., 2015, 2015a). De salientar
aqui que a relação com a escola constitui uma fragilidade dos jovens PAALOP que, apesar
de serem quem mais gosta da escola, são os que têm maior perceção de insucesso.
A saúde física dos adolescentes tem vindo a melhor em Portugal como em toda a Europa
desde 2002 (Matos et al., 2015, 2015a; Currie et al., 2012), mas em 2014, se o declínio na
saúde física dos adolescentes ainda não foi muito acentuado, pelo contrário registam-se
já vários sinais de aumento do mal-estar psicológico.
A saúde mental do adolescente é um problema crescente e preocupante. De acordo com
este estudo, há um aumento de adolescentes que referem sentir-se “tão tristes que às
vezes acham que não aguentam”, sendo que estes adolescentes são, em 2014, mais frequentemente do Brasil. Os adolescentes portugueses parecem ter melhores hábitos alimentares (toma do pequeno-almoço), aparecendo este como uma fragilidade nos adolescentes dos PAALOP, do Brasil e da Europa de Leste. No entanto são os jovens portugueses
que mais frequentemente se percecionam como “gordos”.
O consumo de tabaco tem vindo a descer desde 1998 entre os adolescentes, de acordo
com o estudo HBSC em Portugal, sendo que esta diminuição não é evidente nos jovens da
Europa de Leste, aparecendo como uma fragilidade deste grupo. O abuso do álcool tem
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também vindo a descer na sua globalidade, embora seja mais frequente nos adolescentes
de Leste e do Brasil.
O envolvimento em lutas tem também vindo a descer entre os adolescentes, sendo que
esta diminuição não é evidente nos adolescentes estrangeiros, esta fragilidade não se
evidencia nos comportamentos de provocação interpessoal na escola.
As relações sexuais também têm vindo a descer entre os adolescentes, sendo que esta
diminuição não se verifica nos adolescentes dos PAALOP e da Europa de Leste. O uso
do preservativo não apresenta diferenças entre grupos de nacionalidade, apesar de ser
preocupante a grande diminuição do uso do preservativo entre adolescentes em geral de
2010 para 2014, diminuição esta que eles explicam “por ser caro” e pela disponibilidade “não ter ali” (Matos et al., 2015).
Apesar da evolução em geral favorável da saúde bem-estar dos adolescentes em Portugal, foram identificados fatores de risco que remetem para uma necessidade de intervenção urgente: a falta de gosto pela escola por parte dos adolescentes portugueses, a
perceção de dificuldades escolares por parte dos adolescentes de PAALOP; hábitos alimentares menos saudáveis (pequeno-almoço) por parte dos adolescentes estrangeiros, o
envolvimento em lutas por parte dos jovens estrangeiros, os piores hábitos de consumo
de tabaco nos jovens de Leste em 2014 e o abuso de álcool (mais evidente em jovens da
Europa de Leste e do Brasil) também em 2014; a tristeza extrema em 2014 nos adolescentes do Brasil; a perceção do corpo “gordo”, nos adolescentes portugueses, e a diminuição
do uso de preservativo em todos os grupos de nacionalidade.
Conclusão
Procurou-se com este artigo compreender a evolução dos comportamentos de saúde e
de risco dos adolescentes portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, recorrendo aos resultados dos inquéritos do estudo HBSC – Health Behaviour in School-aged
Children, aplicado em 2010 e 2014, que incluíram 11.079 jovens do 6º, 8º e 10º anos de
escolaridade. A análise destes resultados não deixou de atender ao contexto económico e
financeiro desfavorável do país nos anos da aplicação do inquérito e que interferiu diretamente em algumas das tendências observadas.
Concluindo-se que as variáveis nacionalidade e estatuto socioeconómico são fundamentais para ter em conta na investigação e na intervenção no âmbito da promoção de saúde.
No caso específico dos jovens estrangeiros que vivem em Portugal, este fator muitas
vezes associado à pobreza, surge como fator de exclusão social, estigmatização e cristalização dos problemas sociais e de saúde.
Parece fundamental conhecer e compreender a realidade psicossocial dos adolescentes
de diversas nacionalidades e culturas que vivem em Portugal e planear e avaliar a intervenção baseada na evidência. O processo e o conteúdo das intervenções têm de ter em
conta as necessidades específicas e as experiências culturais de cada grupo.
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A diminuição do reforço das políticas públicas nas áreas da saúde e da educação, levou
por exemplo à extinção das áreas curriculares não disciplinares que estiveram muito
provavelmente associadas à acentuada melhoria da saúde dos adolescentes a partir de
2006 (Sampaio et al., 2005, 2007), como defenderam vários trabalhos anteriores à recessão económica (Matos et al., 2008a, 2013; Matos & Sampaio, 2009). Com a recessão
económica tem-se testemunhado sucessivos cortes de verbas atribuídas a áreas vitais na
saúde e no bem-estar na adolescência, como é o caso da saúde e da educação, e a uma
diminuição dos profissionais de educação e de saúde que tinham como base a intervenção com jovens e as suas famílias. Alguns estudos registam também que os profissionais
de educação e saúde aparentam sinais claros de desmotivação e cansaço (Matos et al.,
2014a, 2014b).
As políticas de saúde para os adolescentes são o exemplo do conceito “Saúde em Todas
as Políticas”, criado pela Finlândia em 2006 durante a presidência da União Europeia. Esta
investigação vem reforçar a importância de compreender os efeitos da crise económica
na saúde e nos comportamentos dos jovens portugueses e estrangeiros a viver em Portugal e suas implicações nas políticas do setor, e reforçar a ideia que estas não podem ser
descontinuadas, e muito menos em tempos de recessão económica.
Recentemente vários estudos sublinham que as políticas públicas se devem deixar de
focar apenas em diminuir problemas e vulnerabilidades, devendo incluir explicitamente uma forte aposta nas forças, competências e recursos das comunidades. Esta relativamente recente abordagem parece especialmente relevante quando se trabalha com
populações migrantes (Matos, Santos & Reis, 2017) que para além dos problemas se
apresentam como uma enorme janela de oportunidades, na diversidade de competências
e motivações.
Por outro lado, ainda mais recentemente tem vindo a ser defendida a importância de
incluir as populações no processo de definição das soluções e respostas para os seus
problemas, das suas forças e das suas necessidades, na elaboração e propostas de estratégias de otimização e da promoção da qualidade de vida (Matos, 2015), também aqui
a participação ativa das populações estrangeiras a viver em Portugal parece da maior
relevância e um foco da maior importância nas políticas públicas. Refere-se a título de
exemplo o Programa Escolha em Portugal e a sua ação com jovens, e em geral a política
do Alto Comissariado para as Migrações, como uma boa prática nacional e internacional
neste setor da população, no que diz respeito a uma política explicita de capacitação e participação social, afastando-se deste modo completamente das políticas assistencialistas
do século passado que existiam em Portugal.
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Em Portugal, o incremento dos fluxos migratórios de mulheres, idosos e crianças a partir da década de 1990 tem gerado a necessidade
de criar dispositivos de qualidade, culturalmente competentes, nos
serviços educativos e sanitários. Surge nestes anos a figura profissional do mediador cultural, destinada a facilitar a realização da
igualdade de oportunidades de acesso aos principais direitos sociais: educação, direito, trabalho e justiça. Na base do trabalho de
campo que realizei durante quatro anos em Portugal no âmbito do
projeto europeu Transcultural Skills for Health and Care, e da minha
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clínico, irei debater necessidades, desafios, paradoxos e ambivalências da mediação intercultural nos serviços sociais dirigidos à
população imigrante.
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In Portugal, the increasing migratory flow of women, old people and
children since the Nineties generated the necessity of cultural competence in service delivery (especially in educational and health services). Emerges in these years the professional figure of the cultural
mediator, aimed at facilitating the realization of equal opportunities
and access to the main social rights: education, law, labor and justice. On the basis of my four years of fieldwork in Portugal for the
Transcultural Skills for Health and Care European project and of my
previous research experience in a mental health hospital with cross-cultural counseling and in training courses for cultural mediators,
I will discuss needs, challenges, paradoxes and ambivalences of cultural mediation in social services directed to immigrant population.
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n Políticas da cura, retóricas da cultura: encontros e desencontros
entre mediadores e imigrantes
Chiara Pussetti

Mediação cultural: panorama e necessidades
Quando cheguei pela primeira vez a Lisboa para desenvolver pesquisa de arquivo para a
minha tese de licenciatura, no começo da década de 1990, deparei-me com uma realidade
migratória bastante diferente da situação italiana dos mesmos anos, que me era mais
familiar.
Em Portugal, na altura, a maioria dos imigrantes era oriunda de países lusófonos, em
particular dos assim chamados Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (acrónimo
PALOP) e do Brasil. Em comparação com o contexto italiano - caracterizado por fortes
vagas migratórias provenientes dos países do Norte da África (em particular Marrocos,
Tunísia e Egito), da África Ocidental (Senegal e Gana) e da área balcânica – a integração
destes imigrantes em Portugal pareceu-me num primeiro momento bem mais tranquila
e fácil, em virtude da grande proximidade linguística, das fortes relações históricas, e das
redes sociais já estabelecidas. Rapidamente, todavia, dei-me conta da ingenuidade desta
primeira impressão.
Nos dez anos que se seguiram, à semelhança do que aconteceu noutros países da Europa
do Sul, a população imigrante em Portugal começou repentinamente a mudar, passando
a acolher fluxos provenientes da Europa de Leste (especialmente ucranianos e romenos)
e da Ásia (China, Índia, Paquistão e Bangladesh). O panorama ia-se assim complexificando
e ganhando novas configurações. Estes foram também os anos nos quais Portugal passa
da receção de imigrantes singulares, geralmente masculinos e laborais, à segunda fase
do ciclo migratório - a do acolhimento, da estabilização, da reunificação e da integração de
núcleos familiares completos.
Esta nova configuração da população imigrante, que se distinguiu pela presença importante de mulheres, crianças e idosos, gerou rapidamente - na organização dos serviços
e das práticas assistenciais e de proteção social - exigências inéditas, por um lado, e
necessidades de novas competências e dispositivos de qualidade, destinados à promoção
da inclusão social, pelo outro.
A redefinição do panorama migratório exigiu da sociedade portuguesa o desenvolvimento
de uma política de acolhimento e integração de imigrantes mais consistente, coordenada,
desde 1996, pelo então Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME),
órgão dependente do Primeiro-Ministro e do Ministro da Presidência, com o objetivo da
“integração na sociedade das famílias de imigrantes e, em geral, das minorias étnicas”
(Decreto-Lei nº3-A/96)1. A heterogeneidade das situações e das histórias revelou-se logo
como um desafio particularmente complexo para o sistema dos serviços, confrontado
com as exigências de utentes provenientes de diferentes contextos, portadores de saberes, práticas e representações diversas.
Surgiu então a necessidade de encontrar novas respostas, de criar dispositivos de escuta
culturalmente sensíveis, de questionar e repensar o próprio modus operandi face ao perfil
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variado dos utentes, de encontrar pessoas capazes não só de traduzir de uma língua para
a outra, mas especialmente de tornar explícitos e mutuamente compreensíveis os diferentes modelos culturais à base dos diferentes comportamentos individuais ou familiares e
de criar pontes de compreensão recíproca.
Com este fim, poucos anos depois, em 2001, foi criado o estatuto legal do mediador sociocultural, que afirma a importância destas figuras de comunicação e negociação intercultural como garantes de inclusão, diálogo e coesão social (Decreto-Lei nº105/2001 – Anexo
III). Desde as experiências pioneiras da Obra Nacional para a Pastoral dos Ciganos, a
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a Associação Cultural Moinho da Juventude e o
Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, podemos reconstruir com
a ajuda do volume 14 da Coleção de Estudos do Observatório da Imigração (atual Observatório das Migrações), realizado em 2005 por Ana Oliveira e Carla Galego, as etapas do
enquadramento legal da figura profissional do mediador sociocultural em Portugal, realçando as principais dificuldades na construção de um campo de atividade. Nos primeiros
anos, a mediação foi praticada por cidadãos portugueses com competências linguísticas,
sem necessariamente ter uma formação específica ou um reconhecimento académico formal (Oliveira e Galego 2005). Nos meados da primeira década do século XXI começaram,
porém, a intensificarem-se os esforços direcionados à criação de maior competência cultural nos serviços: emergiram cursos de formação especializada para mediadores socioculturais, foram realizados congressos, projetos nacionais e internacionais, publicações
e efetuadas reflexões profundas nos mais diversos âmbitos da sociedade civil sobre as
funções principais do mediador no âmbito da saúde (em particular mental e materno-infantil), da educação, do trabalho, e da justiça.
A partir de 2009, todavia, o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural
(anterior ACIME, renomeado para ACIDI como instituto público a partir de 2007) promoveu
cursos formais para profissionalizar a figura do mediador cultural, com uma grande adesão por parte de indivíduos originários dos principais países de proveniência das populações imigrantes. Entre outras iniciativas neste âmbito, foi desenvolvido, a partir de 2012,
o Programa MISP (Mediação Intercultural em serviços Públicos), um projeto de mediação
intercultural de enfoque comunitário, promovido e gerido pelo ACIDI, que incorporou formação, em parceria com a Universidade Autónoma de Madrid, e implementação local
pelas Câmaras Municipais e entidades da Sociedade Civil, designadamente associações
de imigrantes, com a finalidade de coadjuvar a comunicação entre serviços, instituições,
profissionais e cidadãos. Em 30 de junho de 2015, todavia, o financiamento do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), destinado ao MISP
exauriu-se, dificultando assim a continuação das atividades programadas das entidades
que aguardam a recondução do programa para o financiamento do POISE (Programa
Operacional de Inclusão Social e Emprego) no decurso de 2018, para cofinanciamentos de
intervenções que podem ir até 6 anos. O resultado mais evidente são as perguntas que
sempre aparecem no público de todos os congressos, colóquios e encontros sobre a mediação cultural em Portugal: onde estão os mediadores? Como podemos contar com eles?
Quem pode fornecer estas competências no meu serviço hospitalar ou no meu centro
de saúde? Onde encontramos formações profissionais para a mediação cultural? Apesar
da criação de cursos destinados à formação de mediadores culturais nos mais diversos
âmbitos civis, e dos esforços e interesses para aprofundar as questões do conhecimento
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e das práticas de mediação intercultural (veja-se a criação da Rede de Ensino Superior
para a Mediação Intercultural – RESMI - formalmente constituída a 21 de maio de 2015), o
investimento ainda é insuficiente e a figura profissional do mediador resulta ainda incerta,
na definição das suas funções, competências e áreas de intervenção.
Dando continuidade à experiência começada em Itália na década de 1990, acompanhei por
perto as diferentes fases da construção e estudo da intervenção da figura do mediador
em Portugal, contribuindo com projetos nacionais1 e europeus2 dedicados à competência
cultural na saúde, aos serviços sociais e assistenciais dirigidos à população imigrantes
e as tecnologias de cidadania, com publicações3 e com ações de formação4 destinadas
aos profissionais da mediação. Enquanto antropóloga, a minha primeira preocupação era
dirigida a esclarecer a profunda diferença entre, por um lado, a tradução linguística e,
por outro, a compreensão e interpretação de diferentes códigos culturais, para construir
espaços inéditos de diálogo e negociação.
No ensino de práticas de mediação cultural, a primeira questão prende-se com a dificuldade de traduzir de forma adequada as preocupações, as inquietações, as representações do utente que possivelmente se encontra num momento de sofrimento ou de
medo. A questão linguística constitui um dos principais obstáculos no acesso aos serviços e uma das primeiras causas da resistência dos pacientes à cura, do abandono das
consultas e da pouca colaboração das famílias. As prescrições médicas algumas vezes
não são aceites pelos pacientes, quando formuladas num idioma que o próprio ignora
ou compreende de forma insuficiente, outras não são consideradas pertinentes porque
ligadas a universos epistemológicos e morais distantes ou até contraditórios. Conhecer
a linguagem dos utentes significa também conseguir interpretar o seu mal-estar, o seu
afastamento, o medo, através dos canais de comunicação não-verbal, os gestos, os tons,
e até os silêncios.
A falta de familiaridade com categorias, imaginários e modelos interpretativos próprios
do contexto de origem do utente, pode causar mal-entendidos e até conflitos. À questão
linguística está diretamente ligada a questão cultural, entendendo com esta definição
os diferentes mundos sociais que o paciente habita e traz consigo. A capacidade de conseguir um diálogo que poderíamos definir ‘etnográfico’, isto é atento às especificidades
locais, aberto à diversidade, disponível ao aprofundamento de detalhes que se podem
revelar extremamente significativos, é o que mais distingue o mediador cultural do intérprete linguístico.
Neste percurso, todavia, torna-se desde logo fundamental, antes de pensar em como
construir boas práticas de mediação nos serviços de cuidado e assistência, desconstruir
os dois mitos principais ligados às funções do mediador cultural.
O primeiro mito está ligado à ideia de poder traduzir os comportamentos, as palavras e
os sintomas dos pacientes nos nossos próprios códigos, em virtude da comum humanidade e universalidade de sentimentos e sensações, independentemente das superficiais
diferenças culturais. A ciência médica fala a linguagem universal da biologia humana,
supostamente pré-cultural e portanto independente da variabilidade e da multiplicidade
cultural dos costumes: muitas intervenções no campo clínico confiam, portanto, na eficá-
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cia das categorias e das práticas da biomedicina, independentemente das interpretações
e da visão do mundo do paciente. Podemos falar aqui do “primado do individuo”, entanto
ser humano, independentemente dos fatores culturais, sociais e políticos. A antropologia,
porém, nos ensina que se, existe algo de universal no corpo, é a sua dependência de
específicos processos de plasmação cultural. A sociedade e a cultura permeiam profundamente a nossa corporeidade: o corpo é um produto cultural e histórico, que não pode
ser separado dos campos sociais e das relações de poder que intervêm continuamente
na sua definição.
O segundo consiste no imaginar que o elemento ‘cultura’ seja a chave única da compreensão dos comportamentos assim como a varinha mágica capaz de resolver problemas e
sintomas. É comum nas ações de formação sermos solicitados – enquanto antropólogos e
portanto ‘expertos de culturas’ - em fornecer ‘gavetas’ de conhecimentos e competências
culturalmente específicas para cada grupo humano. O que é geralmente esperado pelos
alunos é a possibilidade de construir caixas de ferramentas para cada origem cultural
dos utentes: portanto, os instrumentos adequados para os pacientes ‘africanos’, os que
funcionam bem com os ‘chineses’, ou ainda com os ‘indianos’. Uma caixa de utensílios
culturais (tradições, representações, crenças e imaginários) que os pacientes carregam
supostamente às costas, inalterada como uma bagagem, e que pode ser empregue para
perceber qualquer tipo de situação e comportamento, sem necessidade de olhar às mais
amplas e atuais contingências económicas, políticas e sociais ligadas ao contexto de acolhimento. Falaremos neste caso de “primado da cultura” e não do indivíduo.
Estes dois mitos estiveram sempre presentes tanto na minha experiência de trabalho
num serviço que oferecia um atendimento transcultural no âmbito da saúde mental (Consulta do Migrante no Hospital Miguel Bombarda), como nas minhas principais ações de
formação à competência cultural, dirigidas a profissionais do setor da saúde (projeto europeu T-Share - Transcultural Skills For Health And Care em colaboração com o ACIDI).
A Consulta do Migrante era dirigida à população cujo quadro clínico apresentava elementos de patologia associados a processos de migração e inserção numa nova sociedade,
e pelos quais a língua e/ou o contexto cultural requeria uma intervenção especializada. Nesta experiência de observação das dinâmicas da Consulta, sobre a qual já escrevi
(Pussetti 2009a, 2010a, 2010b), resultou evidente que o próprio processo migratório era
considerado em si como fator de risco e patologia, em virtude do “trauma migratório” e do
“risco transcultural”.5 O fator cultural, constantemente invocado como algo que pertencia
aos Outros, acabava para reificar, estigmatizar e exoticizar a diferença, desviando a atenção das dimensões políticas do sofrimento dos imigrantes e das próprias dinâmicas do
setting clínico, como lugar de conflito, confrontação e mudança.
As ações sucessivas de pesquisa no projeto T-Share e de formação que dirigi tanto no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) como no ACIDI, levaram-me
a refletir ainda com mais profundidade sobre os usos e os abusos do conceito de cultura
no âmbito da mediação clínica, onde este seja empregue só para referir as crenças dos
Outros, e não para definir as próprias certezas e convicções médicas (consideradas como
científicas e universais, portanto aculturais).
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As promessas da mediação cultural
Depois destas experiências, um dos principais objetivos das pesquisas que conduzi nos
primeiros anos do século XXI (com financiamento do ACIDI, para um estudo para o Observatório da Imigração, num caso6, e da FCT no outro7) foi a identificação das boas
práticas de mediação cultural no âmbito da saúde mental e materno-infantil com utentes
imigrantes. Se, no caso da educação, a problemática da integração de jovens de minorias
étnicas e imigrantes teve respostas sistemáticas (ainda que se possa discutir se as mesmas foram suficientes), desde a criação do Secretariado EntreCulturas em 1991 (Despacho Normativo n. 63/91, de 18 de fevereiro), o caso do setor da saúde despertou para a
questão da diferença cultural dos utentes bem mais recentemente.
Foi preciso esperar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, no segundo semestre de 2007, para começar a ver um progresso importante na reflexão sobre
mediação cultural em âmbito clínico. Foram estes os anos também nos quais Portugal
participou num grande projeto europeu destinado a identificar a situação da saúde e dos
cuidados dos imigrantes e das minorias étnicas, envolvendo diversos investigadores
de todo o país8, resultando num aumento significativo de publicações e reflexões sobre
o tema9. O relatório português de 2009 do projeto MIGHEALTHNET (Rede de informação sobre boas práticas em cuidados de saúde para imigrantes e minorias étnicas na
Europa)10 realçou, ainda assim, a escassez de dados institucionais sobre a saúde dos
imigrantes.
Todos estes estudos sublinham que os profissionais da saúde não possuem a preparação
cultural adequada para se relacionar com utentes provenientes de outros contextos, e
que quase não existe colaboração interdisciplinar entre ciências médicas e sociais. As entrevistas, as observações e as diferentes ações de focus group realizadas no curso destes
anos relevam a alta percentagem de mal-entendidos entre operadores da saúde e pacientes imigrantes - e que prejudicam a eficácia da ação terapêutica. Por um lado, os profissionais da área da saúde relatam frustração, insegurança, falta de tempo, de recursos
e de preparação adequada para poder fornecer um atendimento competente e sensível
às diferenças das quais os imigrantes são portadores, especialmente na área da saúde
mental e materno-infantil. Por outro lado, os imigrantes queixavam-se dos obstáculos ligados às barreiras burocráticas, linguísticas e económicas, a julgamentos e preconceitos
estereotipados, às atitudes de discriminação e de estigmatização dos comportamentos,
à ausência de informações claras e ao real desconhecimento dos direitos dos pacientes,
independentemente da sua situação jurídica no país de acolhimento.
Para responder a estas exigências e insatisfações, juntamente com outros nove investigadores pertencentes ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia e numa rede
europeia que envolvia outros quatro países, coordenei a equipa portuguesa do projeto T-Share como o objetivo de identificar boas práticas da mediação cultural na saúde
mental e materno-infantil dos imigrantes e estabelecer recomendações neste domínio.
Através de atividades de investigação, formação e intervenção em âmbito clínico, o projeto
visava: 1. melhorar o acesso (cultural, económico, jurídico e institucional) dos imigrantes
aos serviços de saúde, reduzindo assim as formas de exclusão ou incompreensão ligadas
às barreiras linguísticas, culturais, económicas e sociais; 2. delinear o perfil profissional e
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as competências específicas do mediador cultural no campo sanitário, trabalhando a relação entre profissionais de saúde, os mediadores culturais e as comunidades imigrantes; 3.
valorizar as diferentes visões, saberes e práticas dos quais os imigrantes são portadores,
na perspetiva de realizar protocolos inovadores e novas estratégias de comunicação e
intervenção para os utentes; e, finalmente, 4. considerar todas as diferenças – culturais,
religiosas, geracionais, de orientação sexual, morais, sociais e económicas – como o produto de complexas relações de força, processos históricos, dinâmicas políticas e trajetórias subjetivas.
Assim, o mediador, na base das boas práticas identificadas no âmbito do projeto, deveria
ter noção das múltiplas barreiras que dificultam o acesso dos imigrantes aos serviços;
compreender a língua dos pacientes; respeitar os direitos, a autonomia, as escolhas (religiosas, de orientação sexual, laborais, entre outras) e a dignidade das pessoas com as
quais interagem; perceber o contexto familiar e social de proveniência e de instalação dos
imigrantes e considerar todas estas variáveis no mais amplo contexto económico, histórico e político que as determinam. Como a mediação não é só uma questão de tradução
linguística, mas também de sistemas de representação, o mediador deveria dominar tanto
a cultura de pertença do utente, quanto a cultura do ‘sistema de acolhimento’, compreendendo nesta definição também a ‘cultura profissional e institucional’ do sistema de ajuda
e apoio (no caso específico aqui analisado, o âmbito da saúde e do cuidado, as suas dinâmicas de poder, práticas, valores, regras e paradigmas epistemológicos). O objetivo final
da mediação prende-se portanto com a integração dos imigrantes na sociedade hóspede:
uma questão de negociação, relação e diálogo entre modelos diferentes, de construção de
pontes e de novos espaços de significado nos quais seja possível reformular o sentido de
histórias, vivências, emoções e sintomas.
Mediar, portanto, para conciliar, para criar encontro e assim para diminuir os sintomas
da exclusão, da solidão, da discriminação e da incompreensão. As competências culturais
do mediador vão logo bem além da simples mediação linguística: permitem ultrapassar
situações de conflito e incompreensão, desconstruir estereótipos e preconceitos, criar espaços de diálogo e troca de prática e saberes, aumentando assim a eficácia e a eficiência
dos serviços. A antropologia, porém, por muito tempo tem olhado as práticas de mediação
com uma certa desconfiança, criticando o conceito de cultura do qual muitas vezes estas
práticas se alimentam e a consequente cristalização e ‘exotização’ das diferenças, que
desvia a atenção das dimensões políticas do sofrimento e das dinâmicas ligadas à criação
desta nova indústria da assistência ao imigrante.
Usos, abusos e excessos de cultura: paradoxos e ambivalências da mediação cultural
A mediação é um conceito que tem na sua etimologia o radical – med de origem indo-europeia que indica o médio (a posição entre dois extremos) e o ato de avaliar, medir e
conciliar, de encontrar uma síntese ou uma posição intermédia. Do mesmo radical deriva
por exemplo a palavra medicina, do latim ‘mederi’, remediar, conciliar, pensar, resolver e,
portanto, curar. Neste sentido, podemos considerar a prática da mediação como um ato
de conservação da saúde das relações e de construção de pontos de encontro. O termo
mediação é usado para indicar a resolução de conflitos e a conciliação nos mais diversos
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âmbitos da vida social: fala-se por exemplo – indicando funções e finalidades diferentes de mediação civil, didática, familiar, imobiliário, linguística, penal, organizativa e cultural.
A prática da mediação cultural, como intercessão entre mundos sociais diversos, tem
as suas raízes diretas nos países da Europa central, em particular França e Bélgica, que
foram fortemente procurados por fluxos migratórios provenientes do Magreb, do Sudeste
Asiático, da Turquia e de Portugal, já na década de 1970. É naqueles anos que nasce o ISM
(Inter-Service Migrant), a primeira agência de intérpretes originários dos países de proveniência dos imigrantes e que se começa a falar de “interprète linguistique-culturel” ou de
“agent de communication”, para indicar esta função da mediação linguística especializada
para aproximar o estrangeiro às instituições e aos serviços franceses.
Também na França temos que esperar a segunda metade da década de 1970 para falar
realmente de mediação cultural: os anos da lei da reunificação familiar (1975) e das suas
consequências sociais, jurídicas, sanitárias, educativas e económicas. Na década de 1980
começamos a assistir ao emprego de mediadores culturais - especialmente mulheres
provenientes das sociedades de origem das principais populações imigrantes, nos âmbitos clínicos, em particular em relação à saúde materno-infantil e mental - e à criação de
centros, associações, clínicas e outras instituições com apoios estatuais.
Em 2002, o Guia da Mediação Intercultural contava com mais de 150 iniciativas no território francês categorizadas por missão e atividade11. A tónica destes projetos foi a construção da ‘diferença cultural’ como elemento de especificidade dos tratamentos e das
estratégias dirigidas aos imigrantes, identificados sempre em termos étnicos e segundo
os códigos da cultura de origem (Fassin, 2000; Sargent e Larchanché, 2007).
O exemplo mais significativo é possivelmente o do Centre Jeorges Devereux fundado pelo
etno-psiquiatra francês Tobie Nathan. O modelo terapêutico proposto por Nathan prevê
uma equipa interdisciplinar que junta à mesma mesa - de forma não hierárquica - psiquiatras e psicólogos ocidentais, terapeutas de outra origem e mediadores culturais, de forma
a garantir fluência linguística e epistemológica entre indivíduos e saberes. Esta abordagem deveria impedir que o paciente fosse dominado pelo discurso hegemónico sobre o
sofrimento, fornecido pela psiquiatria ocidental, que o silencia com o poder da violência
epistemológica e epistémica (Mudimbe, 1994; Spivak, 1988). A dimensão cultural torna-se
fundamental para compreender as dimensões de significado que os modelos biológicos
não conseguem captar e explicar: nas palavras de Tobie Nathan, “a etno-psiquiatria não
pode, como a psiquiatria, basear-se em descrições clínicas externas nas quais somente
o ‘observador’ possui o quadro das referências em que o observado é integrado, porque
este último é também o nosso principal informante sobre o seu próprio quadro referencial” (Nathan, 2006: 43).
Seriam a mestiçagem e o choque entre culturas diferentes, segundo Nathan, os principais
geradores de patologias psíquicas, no entanto, as referências coerentes da cultura de origem deveriam restaurar a ordem e o equilíbrio. O propósito da terapia é ancorar o paciente imigrante ao seu contexto de origem, reinscrevendo os sintomas dentro de um quadro
que para ele tem significado e num sistema de cura que ele considere eficaz. Elementos
culturais familiares ao paciente, como amuletos, orações, oferendas, exorcismos, podem
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fazer parte integrante do tratamento, sempre que sejam considerados funcionais ao processo de cura. A cultura torna-se assim uma ferramenta terapêutica para os terapeutas:
reintegrar a pessoa no seu passado, recuperar as memórias, recriar significados através
do emprego de etiologias tradicionais é, portanto, o objetivo da terapia.
Esta abordagem foi duramente atacada pelo antropólogo Didier Fassin (2000) que denunciou os riscos gerados pela reificação do conceito de cultura, pela essencialização da
diferença e pela “culturalização” excessiva dos instrumentos e das estratégias metodológicas adotadas para interagir com os imigrantes. O conceito de “cultura” - ligado a noções estereotipadas, essencializadas e biologizantes de etnia e raça - é empregue nestes
serviços, segundo Fassin, como se fosse uma entidade definida, fechada, delimitada por
fronteiras que impossibilitam a mútua compreensão, desprivando os imigrantes de características humanas universais: atrás da cortina das culturas - irredutivelmente distintas,
intraduzíveis e incompatíveis entre si – não se conseguem distinguir os indivíduos. Na sua
opinião, este uso da noção de cultura – que postula a incomensurabilidade de mundos
humanos diferentes – para procurar a ‘verdade’ sobre os sintomas dos imigrantes, espelha os fantasmas da psiquiatria colonial e confina o Outro numa diversidade autónoma e
fechada, agravando o risco de segregar ou ‘guetizar’ os migrantes e as suas necessidades, de ‘naturalizar’ as diferenças entre grupos (Lee, Mountain e Koenig, 2001; Fernando,
2003) e de ‘racializar’ o mal-estar alheio, sem considerar as explicações mais próximas
do sofrimento, como as condições materiais, o não reconhecimento dos direitos políticos,
o estatuto jurídico, o desemprego, as habitações inadequadas (Fassin, 2000: 8–9), assim
como as dinâmicas sociais, históricas e políticas mais amplas.
Na minha experiência de trabalho de campo em Portugal - tanto em serviços, nomeadamente na consulta ‘transcultural’ do Hospital Miguel Bombarda, como nas diversas ações
de formação para mediadores culturais em âmbito clínico que conduzi a partir de 2007
– assisti à que foi outrora definida ‘vulgarização do conceito de cultura’ (Sayad, 1999), isto
é, o emprego da noção de cultura como passepartout para descrever e explicar qualquer
tipo de conduta, sintoma ou escolha individual dos imigrantes. Daí à expectativa – à qual
já acenamos no começo desta argumentação – de poder contar com os antropólogos,
enquanto especialistas de culturas, para identificarem gavetas ou ‘caixas de cultura’ (Kaufert, 1990), ou com os mediadores estrangeiros como representantes estereotipados dos
principais grupos culturais, o passo é breve.
‘Excessos ou abusos de cultura’, ‘invenções da tradição’ ou ‘fabricações da autenticidade’,
‘dimensão persecutória da cultura’ (Benslama, 2000; Giordano, 2008; Pandolfo, 2008): estas são algumas das noções que pontuaram a reflexão antropológica dos últimos trinta
anos para repensar, do ponto de vista epistemológico, as noções de cultura, etnia, identidade e tradição, e para refletir sobre os perigos das suas reificação e naturalização. Estes
conceitos densos e essencialistas foram sendo substituídos por noções pertencentes a
um novo vocabulário - o dos fluidos, dos fluxos, dos sincretismos, das hibridações, da
mestiçagem, das mobilidades transacionais, das contaminações, das fragmentações, das
conexões, da crioulização, das identidades líquidas, da dissolução dos paradigmas. Este
vocabulário não reflete apenas a mudança epistemológica disciplinar das ciências sociais;
espelha também as alterações das condições políticas e sociais do sistema mundo, a
intensificação das conexões e das trocas económicas e mercantis, e as novas geografias
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políticas pós-coloniais, que tornam obsoletas metodologias e conceitos que bloqueiam os
Outros num tempo imóvel e num espaço distinto (Fabian, 1983).
Nos contextos de mediação cultural clínica ou social que foram alvo das minhas pesquisas as possíveis estratégias interpretativas reduziam-se a dois polos contrapostos: ou a
negação implícita da diferença cultural, com a redução de qualquer comportamento ou
sintoma às categorias nosológicas ocidentais consideradas como universalmente válidas
(Pussetti, 2006a, 2006b e 2009b); ou, pelo contrário, a interpretação de qualquer comportamentos dos imigrantes como traço específico da sua cultura de origem. Se no primeiro
caso o enquadramento acrítico das experiências e das narrativas dos outros na grelha
das categorias euro-americanas tem um significado claramente político, ao ponto de muitos autores falaram em imperialismo interpretativo, de colonização cultural, ou de hegemonia das categorias (Lynch, 1990; Inglese, 2002; Lewis-Fernandez, 1992). A dimensão
do cultural tem aqui uma clara valência política, enquanto falar do mal-estar na língua,
nos termos, nas etiologias dos pacientes significa reconhece-los como sujeitos políticos,
invertendo as relações de poder: o mais competente já não é o médico mas o próprio
paciente. O elemento cultural é neste sentido um instrumento político no sentido que cria
uma suspensão, uma perturbação do discurso dominante e universalista da biomedicina,
tornando-se um elemento de empoderamento do paciente, que pode assim se posicionar
como sujeito tanto no seu contexto de proveniência como no de acolhimento. O conceito
de cultura - criticado, desconstruído e repensado pela antropologia dos últimos cinquenta
anos - é assim repolitizado, como chave não só para aceder ao mundo do paciente e para
o tornar inteligível, mas também para legitimar os seus saberes e as suas competências,
revertendo hegemonias instituídas.
A concentração dos técnicos no fator étnico, assim como a assunção da coerência dos sistemas culturais, baseada numa abordagem essencialista da cultura que frequentemente
caía nas armadilhas do relativismo absoluto, tem todavia como consequência a omissão
das outras variáveis relevantes, das incongruências e contradições, das indeterminações
e da complexidade da vida social e da liberdade de escolha e originalidade de percursos
dos indivíduos, num processo de “naturalização ou des-historicização das diferenças”
(Vacchiano e Taliani, 2006: 71), que concorre a reforçar a exclusão dos imigrantes.
A própria escolha de mediadores culturais provenientes dos países principais dos imigrantes, como representantes de uma língua e de um grupo étnico específicos, contribui a reificar as diferenças, cria a ilusão do mediador como representante oficial de uma determinada cultura, simplificando assim as respostas institucionais sem realmente repensar ou
questionar os instrumentos de análise e as metodologias de intervenção (Favaro, 2006: 30).
Entre cultura e direitos
Muitos estudos referem que a saúde de uma população é resultado de redes complexas
de determinantes que envolvem fatores biológicos, genéticos, psicossociais, económicos,
políticos e culturais, e que a experiência migratória tem um impacto negativo na saúde
mental dos imigrantes, sugerindo que estas populações se encontram em maior risco
de vir a sofrer de doenças mentais, nomeadamente depressão, esquizofrenia e stress
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pós-traumático, como resultado de diversos fatores de stress presentes ao longo do processo migratório12. Quanto mais duras são as condições da migração, tanto mais severo
e exponencial será o aumento de psicopatologias. Esta leitura da experiência migratória
como ligada a um acréscimo de vulnerabilidade psicológica funda os seus assentos na
teoria da “seleção negativa”, que defende que seriam os sujeitos emocionalmente frágeis
e mentalmente instáveis, pouco integrados na sociedade de origem, com escassas ligações afetivas a optar pela emigração. Estes distúrbios latentes se manifestariam mais
facilmente no país de acolhimento, devido à experiência de exclusão, à marginalização
social, à ilegalidade, à discriminação e à precariedade das condições habitacionais e laborais, entre outros fatores (Chakraborty e McKenzie, 2002; McKenzie, 2003; Hjern et al.,
2004). A ideia de que a migração esteja indissoluvelmente ligada a formas específicas de
sofrimento psicológico acabou por promover uma progressiva medicalização da experiência migratória.
O psiquiatra e professor catalão Achotegui, por exemplo, criou em 2002 uma nova categoria diagnóstica para definir o trauma migratório: a Síndrome “de Ulisses” (stress múltiplo
e crónico ligado à migração), patologia desencadeada pela perda da família, dos amigos,
da cultura de origem, da casa, da posição social e da segurança (Achotegui, 2004). A vivência emocional destas perdas é próxima à experiência do luto e é acompanhada por uma
maior vulnerabilidade aos transtornos mentais e/ou às perturbações emocionais (Desjarlais et al., 1995; Bibeau, 1997; Kirmayer e Minas, 2000; Persaud e Lusane, 2000; Murray e Lopez, 1996). Que se fale de “maladie du souvenir”, de “home-sickness” de “aliéné
migrateur” (Foville, 1875; Ballet, 1903), de “manque à être” (Bastide, 1976) ou de “psicose
dos imigrantes”, o imigrante é alguém deslocado “déplacée”, “aliéné” (Foville, 1875; Ballet,
1903), “órfão da própria cultura” (Jelloun, 1977): o Outro cultural e o Outro patológico se
sobrepõem, criando uma dupla alteridade que define o imigrante como alguém a risco e
de risco, contemporaneamente frágil e perigoso13.
Por um lado, existe uma representação que habitualmente relaciona os imigrantes à criminalidade, à insegurança, às doenças infetocontagiosas constituindo desse modo um
risco para a sociedade. Por outro lado, essas populações são também consideradas como
grupos em dificuldade, necessitados, dependentes e desprotegidos, interpretados como
se vivendo em um estado permanente de vulnerabilidade. A gestão desta ambiguidade ‘vulnerabilidade/risco’ passa da securitização das fronteiras, das quarentenas e dos
dispositivos de vigilância, à indústria dos cuidados, da cura e das economias morais da
benevolência (Pussetti e Barros, 2012). Se a causa do mal-estar é o desenraizamento cultural, a deslocação, a sensação de estar “suspensos entre dois mundos” (Nathan, 1986) e
portanto “duplamente ausentes” (Sayad 1999), numa condição de “ubiquidade impossível”
ou de “provisoriedade permanente” (Sayad, 1999), a solução prende-se com a reconstrução das referências, das âncoras e das redes de significado da cultura de origem. Paradoxalmente, a cultura é tanto a razão da disfunção como o remédio para todos os males.
A cultura, como afirma a antropóloga Santiago-Irizarry (1996), tem nesta visão o poder de
curar, alterando a experiência do paciente ou a reinscrevendo no mundo para ele coerente e dotado de significado. A cultura - entendida neste caso como o conjunto dos rituais,
das crenças, das etiologias e das representações próprias de um determinado contexto
(os ‘produtos puros’ da etnicidade como diria James Clifford 1988) - é assim incorporada
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no discurso médico e institucional como elemento terapêutico, e, portanto, estereotipada,
essencializada, reificada, medicalizada e instrumentalizada (Irizarry, 1996 e 2001; Margolis, 1976; Zola, 1994). É neste sentido que a antropóloga Giordano (2014) concebe o
conceito de ‘cidadania cultural’, já empregue por Ong em 1996, para indicar o emprego de
terapias destinadas à reconstrução e ao restabelecimento de relações e vínculos quebrados ou perdidos com a cultura de origem com o objetivo de garantir uma integração saudável e equilibrada no contexto de acolhimento. Como sugerem as noções de ‘cidadania
biológica’, ‘cidadania terapêutica’, ‘cidadania genética’, ‘cidadania farmacêutica’, ‘cidadania
ética’, ‘cidadania humanitária’, cidadania sanitária’ e ‘biocidadania’ (Fassin, 2001; Nguyen,
2005; Petryna, 2002; Rose e Novas, 2005; Ticktin, 2006; Ecks, 2005; Muehlebach, 2012;
Nguyen, 2010; Pandolfi, 2005, Briggs e Mantini-Briggs, 2003) - que definem diversas possibilidades e condições de acesso aos direitos de cidadania -, as categorias burocráticas
e as diagnosticadas se aliam para governar a experiência dos ‘indesejáveis’ (Agier, 2008)
e para definir o seu destino.
Também noutros trabalhos, analisei em profundidade as tecnologias de cidadania (Inda,
2006) que definem quem pode ou não aceder aos direitos e aos serviços destinados aos
cidadãos (Pussetti e Barros, 2012; Pussetti, 2015a, 2015b, e 2016). Investiguei as linguagens, os rituais e as práticas ‘terapeutocráticas’, pelas palavras de Habermas (1987), das
quais depende o reconhecimento dos direitos dos outros enquanto seres biológicos, evidenciando como a linguagem da sensibilidade cultural pode ampliar ainda mais a separação entre o humanitário/médico e o político que caracteriza hoje, segundo Agamben
(1995), a fase extrema do descolamento entre direitos do homem e diretos do cidadão.
Para que a mediação seja claramente um ato político e ético, de redefinição de poderes e
competências, de desconstrução de categorias e inversão de hegemonias, de superação
de lógicas da assimilação ou ainda de integração subalterna, de reconhecimento das dimensões não só culturais, mas também históricas, etno-raciais, políticas e sociais, e de
revindicação de direitos, é preciso desvelar as relações entre cultura e poder (Crehan,
2002) e repensar o conceito de competência cultural (Kirmayer, 2012) conscientes das
suas ambiguidade, dos seus possíveis empregos e dos perigos ínsitos nos excessos de
cultura que recriam uma imagem distante e colonial dos “Outros”, reificando as diferenças
ao invés de promover a integração (Giordano, 2014).
Notas
1
Instituição que viria a ser sucessivamente reforçada: para instituto público em 2007 como Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) e, mais recentemente, em 2014, para Alto Comissariado para as
Migrações (ACM) com intervenção integrada das migrações no seu todo (e não apenas no acolhimento de integração de imigrantes).
2
2007-2009. Projeto nacional: Migrants and Mental Health: The Construction of Cultural Competence, Financiado pelao
ACIDI High Commission for Immigration and Intercultural Dialogue, Portugal; 2007-2011. Projeto nacional: Public
health policies and therapeutic practices: suffering and treatment strategies of migrants in the Greater Lisbon
area (PTDC/ANT/65857/2006), Financiado pela Portuguese Science Foundation (FCT); 2009-2013. Projeto nacional: Immigrants and the social care sectors: technologies of citizenship in Portugal (PTDC/CS-ANT/101179/2008),
Financiado pela Portuguese Science Foundation (FCT).
3
2009-2012. Projeto europeu: T-SHaRE: Transcultural Skills For Health And Care, 504666-LLP-2009-1-IT-Leonardo-LMP.
4
Pussetti (2009a, 2009b); Pussetti e Pereira (2009); Pussetti (2010a, 2010b); Pussetti et al. (2012a, 2012b); Pussetti
e Barros (2012).
5
2011-2012. Criação e direção da pós-graduação em Competência Cultural em Contextos Clínicos (ISCTE-Instituto
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Universitário de Lisboa); 2011-2012. Criação e direção da pós-graduação em Competências Transculturais em
Saúde e Cuidados Sociais (ACIDI, Lisboa).
6
Pussetti (2006; 2009c; 2010c).
7
Migrantes e Saúde Mental: a construção da competência cultural, Financiado pelo ACIDI – Alto Comissariado para
a Imigração e o Diálogo Intercultural, Portugal.
8
Public health policies and therapeutic practices: suffering and treatment strategies of migrants in the Greater Lisbon area
(PTDC/ANT/65857/2006), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
9
2007-2011. Investigador do projeto ISCH COST Action IS0603, (HOME). Chief Researcher: Prof. David Ingleby.
10
Vejam-se as publicações das Colecções do Observatório da Imigração (www.om.acm.gov.pt) a partir de 2007 para
ter uma noção do incremento da produção inteletual nacional sobre o tema da saúde dos imigrantes. Entre outros,
vejam-se: Dias (2007); Andrade (2008); Bäckström (2009); Viana (2010); Dias, Rocha e Horta (2009); Pussetti (2009);
Fonseca e Silva (2010).
11
Fonseca, Silva, Esteves e McGarrigle (2009).
12
Para uma contextualização mais ampla da construção da competência cultural clínica na França veja-se Sargent
e Larchanché (2009).
13
Muitos autores realçaram a maior vulnerabilidade que os imigrantes apresentam em relação a problemas de
saúde em geral (Carballo, et al., 1998; Jansà, 2004) e de saúde mental em particular, devido não só à dureza do
processo migratório (Keyes, 2000; Fox et al., 2001; Hermansson et al., 2002; Mollica et al., 2001; Steel e Silove,
2001; Maddern, 2004; Carta et al., 2005; Pumariega et al., 2005), mas também à exposição quotidiana a formas de
discriminação (Fernando, 1984; Snyder, 1987; Essed e Fernando, 1991; Comas-Diaz e Greene, 1995; Kessler et al.,
1999; Noh et al., 1999; Ren et al., 1999).
14
O binómio vulnerabilidade/risco que gere as políticas dirigidas aos imigrantes, que por sua vez se expressa na
dicotomia assistência/segurança, foi objeto dos projetos por mim coordenados “Imigrantes e serviços de apoio
social: tecnologias de cidadania em Portugal” (PTDC/CS-ANT/101179/2008) e “Políticas públicas, vulnerabilidades
e risco: tecnologias de cidadania e inclusão social nas sociedades contemporâneas” (FCT-CAPES Proc. 4.4.1.00).
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de cidadãos comunitários não nacionais residentes em Portugal
Nuno Oliveira

Introdução
A investigação sobre imigração em Portugal tem incidido fundamentalmente sobre imigrantes provenientes de países terceiros, ou seja, nacionais de países que não pertencem
à União Europeia. Os poucos trabalhos que abordam a questão dos imigrantes comunitários não nacionais têm sido vocacionados para estudar o mercado de trabalho e os seus
fluxos transnacionais (Marques e Góis, 2008; Peixoto, 2004, Peixoto et al., 2011) e só residualmente outras dimensões integrativas como seja a cívica, cultural ou política. Sobre
estes últimos aspetos, a investigação produzida até à data tem se debruçado sobre os
imigrantes em geral, não singularizando os cidadãos comunitários residentes não nacionais (Ruivo et al., 2013; Zobel e Barbosa, 2011; Carvalhais 2006, 2010; Oliveira, Carvalhais
e Cancela, 2014; Freire et al., 2013; Albuquerque et al., 2000; Sardinha, 2010). Relativamente a estes últimos, sabemos ainda pouco das suas organizações e da correspondente
participação eleitoral e cívica em Portugal.
No entanto, estas dimensões são consideradas fundamentais para uma Europa integrada
e de pleno direito. O tratado de Mastricht de 1992 consagrou a base legal para a participação política dos cidadãos comunitários não nacionais nos países da sua residência. Assim
fazendo, abriu a possibilidade a estes cidadãos de participarem nas eleições autárquicas
e para o Parlamento Europeu (PE) dos países onde residam.
A mobilidade interna à EU tem crescido sustentadamente. A livre circulação de pessoas
e bens no espaço Europeu obteve a sua máxima concretização no quadro definido pela
Diretiva 2004/38/EC1. Em 2012, 13,4 milhões de cidadãos europeus residiam num Estado-Membro diferente do Estado da sua cidadania, o equivalente a 2,7% da população
europeia residente2; isto apesar da importância deste contingente ser mitigada quando
comparado com os imigrantes de países terceiros, cujos valores em 2012 ascendiam a
20,7 milhões.
A comissão europeia decidiu consagrar o ano de 2013 como Ano Europeu dos Cidadãos.
Com esta consagração pretendeu-se aprofundar o exercício ativo da cidadania europeia e
dos seus direitos beneficiando previsivelmente o diálogo entre o nível governamental, da
sociedade civil e dos mercados3. Como exemplo, o reforço da participação dos cidadãos no
processo democrático é uma das recomendações elencadas no relatório EU Citizenship
report 20134.
Por outro lado, o papel dos cidadãos europeus não nacionais para o reforço dessa mesma
cidadania assim como os seus significados políticos e sociais têm sido objeto recente de
um corpo de investigações em desenvolvimento (Recchi e Favell, 2009; Braun e Recchi,
2009; Maas, 2007; Risse-Kapen, 2010). Em particular, a participação política destes cidadãos tem estado no centro deste programa como elemento fulcral da construção europeia (Muxel, 2009; Strudel e Michalska, 2012; Strudel, 2009). Os dados sugerem que não
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apenas a participação é mais baixa do que a dos seus concidadãos nos países de origem
como a nacionalidade possui um efeito positivo nas práticas políticas e eleitorais.
Uma conclusão geral parece apontar para que os expatriados europeus sejam “migrantes
de um tipo particular” na medida em que os dados mostram que o interesse destes pela
política é maior do que as populações residentes, muito embora não transformem esse
interesse em prática (Muxel, 2009: 159; Recchi e Raffinni, 2012: 17).
Neste artigo, pretendemos dar um contributo para o conhecimento das modalidades,
práticas e obstáculos na participação cívica e política dos cidadãos comunitários não
nacionais vulgo EU movers na terminologia europeia5. Porém, como este grupo abarca
uma vasta pluralidade de nacionalidades, na sua maioria sem grande representatividade
numérica, optámos por nos debruçar sobre as três maiores comunidades de residentes
europeus não nacionais. Estas nacionalidades são, por ordem de grandeza, a romena,
a inglesa e a espanhola. A escolha destas três origens nacionais permite iluminar as
efetivas clivagens que existem no interior de um grupo aparentemente homogéneo e
cuja condição se situa fora dos mecanismos institucionais de integração. Como veremos,
apesar de uma participação política reduzida partilhada, estes grupos caracterizam-se
por práticas sociais e políticas diferenciadas e por relações institucionais quer com a
sociedade de acolhimento quer a nível interno também elas diversas.
Começamos por situar estas três populações no contexto geral da imigração em Portugal. Seguidamente, descrevemos o quadro legal que sustenta os direitos políticos dos
cidadãos imigrantes e comunitários não nacionais. Os números da participação política
recolhidos junto das autoridades nacionais, designadamente a DGAI, e as suas tendências
são posteriormente analisados. Através de uma análise qualitativa baseada em trinta
entrevistas realizadas junto de representantes destas comunidades e dos atores estatais
nacionais procuramos extrair algumas ilações relativas à participação política, às suas
perceções e às relações institucionais entre os três grupos e a sociedade de acolhimento.
Participação, estruturas de oportunidade e inclusão social
A participação política tem sido equacionada como uma das esferas necessárias para a
incorporação dos imigrantes nos países de acolhimento, a par com os direitos concedidos,
a identificação com a sociedade, a adoção de valores e normas democráticos (Martiniello,
2005; Freire et al., 2013). O envolvimento crescente dos imigrantes na vida pública nos
respetivos países onde se fixam tem exigido a concessão de direitos políticos para além
do elo tradicional da cidadania nacional (Castles e Miller, 1998). No caso da cidadania
europeia estaríamos perante o desenvolvimento de um quadro de cidadania que se pode
considerar pós-nacional (Soysal, 1994; Jacobson, 1996; Guiraudon, 1998). Esta orientação,
assim como o complexo institucional e político que ela mobiliza, pode a justo título ser
considerado a única forma de “cidadania pós-nacional numa ordem política transnacional”
(Recchi e Favell, 2009). No entanto, e tendo em conta que a participação eleitoral e cívica
constitui-se enquanto alicerce fundamental do aprofundamento dessa mesma cidadania,
a investigação conduzida até à data mostra, para a participação eleitoral, que não apenas
esta é inferior para os migrantes intraeuropeus quando comparados com os seus conci-
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dadãos nos países de origem como esta difere consoante o país de residência (Strudel
e Michalska, 2012). Em contrapartida, estes migrantes registam níveis de interesse pela
política superiores aos nacionais dos países onde residem (Recchi e Raffini, 2012), o que
leva Muxel (2009: 158) a concluir que a prática não corresponde aos níveis de preocupação. Verifica, contudo, que existem pronunciadas diferenças entre origens nacionais.
Entre os fatores que contribuem para diferenciar estas pertenças, Muxel realça o tempo
de permanência, a cultura política do país de origem e as características do próprio grupo
(Muxel, 2009: 171).
Os trabalhos neste domínio, quando referentes aos imigrantes de países terceiros, têm
salientado a importância das estruturas de oportunidade e dos regimes de cidadania
como facilitadores ou inibidores da participação cívico política (Ireland, 1994; Soysal,
1994; Bommes e Geddes, 2000; Koopmans e Statham, 2000; Hooghe, 2005; Schrover e
Vermeulen, 2005). Koopmans et al. (2005) salientaram a importância quer das estruturas
institucionais como das discursivas para a inclusão política dos imigrantes nos países de
acolhimento. Entre outras políticas promotoras dessa mesma inclusão, para além do quadro legal nacional, destacam as políticas locais relativas às associações de imigrantes, a
acomodação das procuras específicas aos grupos imigrantes pelas instituições nacionais,
e os discursos preponderantes sobre imigração e imigrantes.
Seguindo a literatura tradicional muitos dos fatores explicativos do comportamento político dos imigrantes são idênticos aos que assistem aos nacionais, tais como a idade, o género, o estatuto socioeconómico, as habilitações, o local de residência, ou o capital social
(Almond e Verba, 1963; Verba e Nie, 1972; Portes e Rumbaut, 2006). Outros, são específicos das populações imigrantes e devem ser assim isolados. Martiniello (2005) assinala a
componente racional ou identificativa da participação política dos imigrantes, bem assim
como os sentimentos de pertença ao país de acolhimento. A aprendizagem da língua de
acolhimento e o acesso à informação são outros dos fatores condicionantes (Rumbaut,
1999). Por seu turno, Portes (1999) enfatizou as modalidades do trajeto migratório e a
posição estrutural no país de destino. E finalmente, outros autores têm vindo a esclarecer o peso detido pela socialização política anterior, o capital social e a densidade das
redes sociais (Tillie e Slijper, 2007; Fennema e Tillie, 2001; Putnam, 2000). Sublinhe-se, a
este propósito, a distinção entre bonding social capital e bridging social capital, sendo o
primeiro gerado através da pertença a organizações de carácter étnico e o segundo atendo-se à pertença e estabelecimento de relações com as organizações do mainstream. Os
estudos mostram que estes dois tipos de capital social possuem implicações diversas na
participação política dos imigrantes. A contrapelo do senso comum os trabalhos levados a
cabo por Jean Tillie e Boris Slijper (2007) mostram que a intensificação do bonding social
capital surge positivamente correlacionada com a participação política.
Em Portugal, os trabalhos que se têm debruçado sobre participação política e eleitoral
dos cidadãos europeus não nacionais residentes englobam-nos em regra na participação
cívica e política geral dos imigrantes (Freire et al., 2013; Carvalhais, 2006; Zobel e Barbosa,
2011). Em contraste com um interesse recente nos expatriados europeus, a investigação
tem incidido sobretudo nos nacionais de países terceiros, em particular de países lusófonos (Albuquerque, Viegas e Teixeira, 2000; Teixeira e Albuquerque, 2005; Sardinha, 2010;
Carvalhais, 2004). É compreensível que assim seja até porque são estas as comunidades
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com maior tempo de residência efetiva em território nacional. Todavia, esta relativa falta
de atenção é extensível ao campo institucional e político, designadamente à administração
central, para quem, como veremos, estes cidadãos não têm constituído uma preocupação.
O que vai ao encontro de testemunhos recolhidos junto de políticos e membros partidários selecionados noutra investigação, onde não surgem referências aos expatriados
europeus e a associação entre segregação social e envolvimento político é tida como axial
(Oliveira et al., 2014: 47), o que manifestamente não se coloca relativamente a todos os
expatriados europeus como ilustraremos abaixo.
A investigação por nós levada cabo não procurou oferecer modelos explicativos do comportamento político nem tão-pouco equacionar este com o regime de cidadania (embora
nos debrucemos sobre o enquadramento legal). Tentámos antes aduzir algumas das razões que promovem ou inibem a participação política, em particular eleitoral, dos comunitários não nacionais a residirem em território nacional. Desdobrando este propósito
procurámos averiguar do conhecimento dos direitos políticos, a avaliação sobre o direito
de voto e os níveis em que este é mais valorizado, dos obstáculos à participação política
(eleitoral, partidária, associativa), e das estratégias de mobilização associativa face às
estruturas de oportunidade existentes. Por outro lado, interessou-nos também as perceções que os atores nacionais políticos possuem sobre estes aspetos. Por esse facto,
conduzimos a investigação no âmbito do tecido associativo e dos seus representantes
bem assim como das instituições nacionais passíveis de incorporar as procuras políticas
dos imigrantes, tais como o parlamento, os sindicatos e as câmaras municipais. Sendo
certo que inquéritos extensivos seriam necessários para percebermos com maior profundidade o comportamento político e as motivações que lhe subjazem, este procura ser
um contributo que segue uma via fundamentalmente qualitativa. Por conseguinte, foram
realizadas 30 entrevistas, tentando abranger uma variedade suficientemente ampla de
atores institucionais quer nos três grupos estudados (romenos, britânicos e espanhóis)
quer nas autoridades públicas. Quanto aos últimos, compreendem estes deputados de
cada uma das forças partidárias representadas no parlamento português, juntamente
com as duas principais centrais sindicais em Portugal, (CGTP e a UGT), em particular
com os responsáveis pelas áreas da imigração; adicionalmente foram entrevistados um
responsável por uma vereação da Câmara Municipal de Lisboa e os responsáveis pelo
Gabinete de Apoio ao Recenseamento (GAR) incorporado no Centro Nacional de Apoio à
Integração de Imigrantes (CNAI) do atual Alto Comissariado para as Migrações (ACM). No
tocante aos primeiros, procurou-se abranger atores privilegiados no campo associativo,
das associações empresariais, embaixadas e alguns atores com envolvimento direto na
vida político-partidária nacional. Para isso servimo-nos de uma listagem composta por
nós, de todas as organizações oficiais destas três comunidades. O processo para chegar
a esta informação compreendeu uma estratégia mista combinando pesquisa na internet,
levantamento das organizações de imigrantes reconhecidas oficialmente (pelo ACM), listas de contactos fornecidas pelas embaixadas, e um procedimento típico de bola de neve
através dos contactos que fomos estabelecendo.
A listagem por nós compilada compreende 23 organizações britânicas, 9 espanholas e 6
romenas. Para além dos registos oficiais as suas atividades foram verificadas recorrendo-se para o efeito às páginas online. Algumas, apesar de registadas não mostraram ter
qualquer atividade. Foi enviado um mailing cobrindo as organizações enumeradas anun-
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ciando os objetivos do projeto e a intenção de conduzirmos uma entrevista de caráter semidiretivo junto do(s) responsável(eis). Das entrevistas realizadas nas três comunidades,
a distribuição foi a seguinte: 11 entrevistas com organizações do Reino Unido, seis com
espanholas e seis com romenas (incluindo embaixadas e consulados).
Quanto ao tratamento da informação recolhida, seguiu este os protocolos analíticos de
uma análise de conteúdo exploratória canónica procurando-se extrair do corpus de textos
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No cômputo geral a tendência decrescente no número de estrangeiros residentes tem-se
vindo a consolidar desde sensivelmente 2008 como ilustrado pelo gráfico 1.
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uma marcada diferença na juventude das duas populações. Por exemplo, pela observação
do gráfico 3 constata-se que há três vezes mais cidadãos exteriores à UE em idade ativa.
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Em geral, os comunitários não nacionais residentes em Portugal apresentam um perfil
habilitacional e profissional que os distingue dos imigrantes laborais tradicionais (Peixoto
et al., 2011: 149), padrão que encontra a sua exceção nos cidadãos romenos e búlgaros residentes. Na sua maioria caracterizam-se por mais altas habilitações, discrepância que é
ainda mais notória quando consideramos apenas os britânicos e os espanhóis. Com efeito,
verificamos que em 2014, 48,1% de britânicos e 41,4% de espanhóis possuíam habilitações
superiores ao bacharelato. Todavia, apenas 2,8% de Romenos possuíam esse grau habilitacional6. Da mesma forma, se em 2016, para Espanha temos 7,7% de empregadores e
para Inglaterra 19,3%, para a Roménia encontramos uns meros 1,9% sendo os restantes
98% trabalhadores por conta de outrem. 7
Por conseguinte, observa-se que não apenas as discrepâncias entre cidadãos comunitários e extra comunitários são assinaláveis, como também a posição social de diferentes
populações de cidadãos comunitários não nacionais está longe de ser uniforme. Desta
forma podemos falar de um subconjunto privilegiado da população imigrante, composto
pelos cidadãos ingleses e espanhóis, que contrasta fortemente com o grupo dos romenos
que segue os padrões típicos da imigração laboral.
Enquadramento legal e participação eleitoral de Estrangeiros Residentes em Portugal
Quadro legal nacional dos direitos políticos de estrangeiros residentes
O Tratado de Mastricht de 1992 estabelece que qualquer cidadão da União Europeia possui o direito de votar e o direito a ser candidato nas eleições para o Parlamento Europeu
e nas eleições municipais do Estado-Membro onde reside8. Este direito foi posteriormente
incorporado no artigo 20.º da versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia cuja subsecção 2 estipula que os cidadãos da União gozam dos direitos
de eleger e ser eleitos nas eleições europeias e autárquicas do país de residência “nas
mesmas condições que os nacionais”.
Quanto ao quadro legal nacional, a Constituição da República permite a atribuição aos
estrangeiros de capacidade eleitoral ativa e passiva para as eleições autárquicas, embora
condicione essa possibilidade à observância do princípio da reciprocidade (artigo 15.º,
n.º 4). No caso dos cidadãos da União Europeia residentes em Portugal têm estes ainda
o direito de elegerem e serem eleitos deputados ao Parlamento Europeu (n.º 5), mas sob
declaração formal de que não votarão para esse órgão no país da sua nacionalidade. Caso
não façam essa declaração, apenas votam em Portugal nas eleições autárquicas.
As condições definidas pela Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (Lei Orgânica
n.º 1/2001 de 14 de agosto) que conferem, no seu artigo 2º, nº1, capacidade eleitoral ativa
para todos os cidadãos maiores de 17 anos, são igualmente válidas para os cidadãos comunitários não nacionais em condições de reciprocidade. A Lei n.º 13/99, de 22 de março,
estabelece a voluntariedade do recenseamento para os estrangeiros com direito de voto.
Devem estes efetuar a sua inscrição voluntária junto das comissões recenseadoras ou do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, bastando para estes últimos, em contraste com os
demais estrangeiros a quem é exigido um certificado válido de residência, apresentarem
um título válido de identificação (artigo 34, 1).
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Existem restrições temporais relativamente à capacidade eleitoral ativa e passiva que
não afetam os cidadãos de países da União Europeia. Com efeito, para nacionais de países terceiros em condições de reciprocidade é exigido um período mínimo de residência
legal de 3 anos; para os cidadãos lusófonos em condições de reciprocidade, dois anos9;
para os cidadãos brasileiros com residência legal há mais de três anos, devemos distinguir dois estatutos: estatuto especial de igualdade de direitos políticos e o estatuto geral
de igualdade de direitos e deveres10. Para os comunitários não nacionais residentes não
existe qualquer restrição temporal sejam quais forem as eleições. Quanto ao direito de
ser eleito (capacidade eleitoral passiva), podem ser eleitos para os órgãos das autarquias
locais os cidadãos nacionais dos seguintes países: Brasil e Cabo Verde, desde que com
residência em Portugal há mais de quatro anos; Peru, Uruguai, desde que com residência
em Portugal há mais de cinco anos; todos os da União Europeia, nas mesmas condições
dos nacionais do país de residência.
No que respeita a filiação em partidos políticos, a Lei dos Partidos Políticos, Lei Orgânica
n.º 2/2003, de 22 de agosto, estabelece no artigo19.º, n.º 4, relativo à Liberdade de Filiação,
que os “estrangeiros e os apátridas legalmente residentes em Portugal e que se filiem em
partido político gozam dos direitos de participação compatíveis com o estatuto de direitos
políticos que lhe estiver reconhecido”. O quadro 1 resume a atribuição diferenciada de
direitos políticos consoante a origem nacional dos cidadãos estrangeiros residentes.
Quadro 1 - Diagrama do direito de voto em Portugal
Eleições
Autárquicas

Parlamento
Europeu

Presidenciais

Legislativas

Nacionais residentes

sim

sim

sim

sim

Cidadãos

Nacionais emigrados

não

sim

sim

sim

Brasileiros residentes com estatuto de
igualdade de direitos políticos

sim

sim

sim

sim

Comunitários não nacionais residentes

sim

sim

não

não

Brasileiros residentes sem estatuto de
igualdade de direitos e outros cidadãos de
países terceiros com acordo de reciprocidade

sim

não

não

não

De países terceiros residentes sem acordos de
reciprocidade

não

não

não

não

Fonte: Baseada no Relatório Operation Vote, no âmbito do Program on Fundamental Rights and Citizenship
of the European Commission (2012-2013), European Commission, 2014.

Quanto à organização colectiva dos grupos de estrangeiros residentes, a Lei N.º 115/99
de 3 de agosto, decorrente do Decreto-Lei N.º 75/2000 de 14 de Abril11, define o regime
jurídico das associações de imigrantes estabelecendo o regime de constituição, direitos
e deveres das associações representativas de imigrantes e dos seus descendentes. Apenas as associações reconhecidas pelo Alto-comissário gozam dos direitos aí conferidos.
Esse reconhecimento é efetuado por decisão do Conselho Consultivo para os Assuntos da
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Imigração (COCAI) – renomeado em 2014 para Conselho para as Migrações. O Conselho
foi instituído ao abrigo do Decreto-Lei n.º 39/98, de 27 de fevereiro, funcionando como um
órgão consultivo que integra o atual Alto Comissariado para as Migrações (ACM).
Participação eleitoral – factos e números
Em Portugal, não é possível obter dados relativos à participação eleitoral por nacionalidade, uma vez que não se pode aceder aos cadernos eleitorais utilizados nas eleições para
verificar a participação específica dos estrangeiros comunitários residentes. Com efeito,
os dados acessíveis referem-se exclusivamente aos inscritos no recenseamento eleitoral
sendo que esta inscrição é para os cidadãos estrangeiros voluntária. Ou seja, estes dados
não traduzem diretamente a efetiva participação eleitoral dos estrangeiros, apenas fornecendo o universo de potenciais votantes.
A voluntariedade da inscrição eleitoral leva-nos a pressupor que não deverá existir uma
grande diferença entre níveis de registo e participação eleitoral, ou seja, aceita-se como
consequente que quem se regista está efetivamente interessado em votar. Embora especulativa, esta conclusão parece admissível porque estamos em presença de números
reduzidos que confirmam outras experiências nacionais, embora reconhecendo as limitações já apontadas por outros (Freire et al., 2013: 168) quanto à impossibilidade objetiva
de conhecer a dimensão da abstenção. Por outro lado, comparações entre estrangeiros e
nacionais ficam impedidas porque os nacionais são registados automaticamente.
Como assinalado por diversas vezes nos estudos que se dedicam à participação eleitoral
dos imigrantes, as taxas de recenseamento para a generalidade dos grupos apresentam-se reduzidas nunca ultrapassando os 25% quando considerados isoladamente (Oliveira,
2017; Carvalhais e Oliveira, 2015; Oliveira et al., 2014; Freire et al., 2013; Carvalhais, 2007).
Quando considerados na totalidade elegível, segundo dados do OM, em 2016 apenas 11%
do total de residentes estrangeiros se encontrava registado (Oliveira, 2017).
Para os brasileiros, e tendo como referência o ano de 2015, registam-se, valores na ordem
dos 6,5% sendo das nacionalidades cuja baixa participação mais interrogações suscita,
sobretudo tendo em conta que fatores como a língua ou a proximidade cultural tidos
como dissuasores, não se colocam. De todos os imigrantes residentes em território nacional são os oriundos de Cabo Verde os que evidenciam valores relativos do recenseamento mais elevados em 2015, justamente com 29,5%12. No total, apenas 7% da população
imigrante se encontrava recenseada o que implica questionar a regra da reciprocidade
na medida em que esta obstaculizaria uma parte muito significativa dos estrangeiros no
exercício da sua cidadania política (Freire et al., 2013: 172).
Não obstante, e de acordo com a evolução dos números do recenseamento eleitoral, observa-se que os registos dos cidadãos da União Europeia (UE) cresceram catorze vezes mais
do que os correspondentes aos cidadãos de países terceiros, mostrando assim uma forte
contribuição dos chamados “EU movers” para o crescimento global de inscritos. Com efeito,
reportando-nos aos cidadãos dos Estados Membros, no espaço de uma década registaram-se quatro vezes mais inscritos do que no primeiro recenseamento eleitoral onde puderam
participar estrangeiros (1997) enquanto para os restantes cidadãos estrangeiros após uma
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tendência mais acentuada para o crescimento verifica-se uma redução progressiva dos
registos, em parte explicada pela obtenção de nacionalidade em parte decorrente da diminuição do contingente de imigrantes em Portugal a partir de 2010 (Oliveira et al., 2014: 29).
Quadro 2 - Estrangeiros inscritos no recenseamento eleitoral, entre 1997 e 2016
Estrangeiros Inscritos

1997

2001

2005

2011

2013

2016

Variação % 1997-2016

Estrangeiros comunitários

3156

5333

8766

11301

12470

12992

312%

Estrangeiros Extracomunitários

11410

15269

19192

15656

15177

13998

23%

Total Inscritos

14566

20602

27958

26957

27647

26990

85%

Fonte: DGAI, dados sistematizados por C. R. Oliveira (2017), Boletim Estatístico #2 OM.

Todavia, as variações dentro deste grupo não são despiciendas. Se por um lado temos,
para 2016, países como a Alemanha e a Bélgica com taxas de recenseamento superiores
a 20%, outras populações apresentam valores comparativamente baixos. É o caso dos
cidadãos da Roménia e da Bulgária com taxas de recenseamento de 2,7% e 4% respetivamente. É certo que tem sido assinalada uma clivagem significativa entre países da
Europa dos 15 e países do anterior bloco de leste. Estas diferenças são observáveis quer
para a participação eleitoral quer cívica (Strudel e Michalska, 2012; Alaminos et al., 2012).
A justificação tem recaído sobre as lacunas na cultura cívica dos seus países de origem,
tais como a escassez de capital social, refletida pela falta de confiança interpessoal, e
na aprendizagem de normas não democráticas instituídas em sistemas onde as regras
democráticas não eram estruturantes (Thomassen e Van Deth, 1998; Denters et al., 2007).
Mesmo tendo em conta este contraste, os valores dos registos em Portugal são inusitadamente baixos. À frente aprofundamos este aspeto oferecendo algumas explicações
provisórias que carecem de ser comprovadas por inquéritos extensivos.
Contudo, as percentagens de registados nos cadernos eleitorais são reduzidas para os
três grupos considerados – romenos, ingleses e espanhóis – a este propósito afirmando uma tendência encontrada para as restantes nacionalidades. De um total de 12.992
estrangeiros comunitários recenseados, os cidadãos britânicos representam 24%, os espanhóis 15% e os romenos 6%. Quando consideradas contribuições intragrupos populacionais, apenas 2,7% do total de cidadãos romenos elegíveis para votar se encontrava recenseado, contra 16% de britânicos e 17,6% de espanhóis. Contudo, e apesar de o número
de recenseados ser geralmente baixo, as maiores variações positivas são efetivamente
para os romenos com 22% de aumento quando considerado o período entre as últimas
eleições autárquicas de 2013 e 2016.
O quadro 3 apresenta a síntese da evolução das taxas de recenseamento. Escolhemos
uma linha de corte de valores superiores a trinta recenseados, porque os restantes valores são residuais. É notório que para o período considerado quase todas as nacionalidades
evidenciam reduções na sua taxa de recenseamento. Em contraste com este padrão, surgem apenas a Roménia, Bulgária e o Brasil. Para as nacionalidades de que aqui nos ocupamos, é de salientar que espanhóis e britânicos registaram quedas significativas nas suas
taxas de recenseamento desde 2013, isto apesar de um esforço notório de divulgação das

Migrações_#14_dezembro 2017

65

condições e direitos que assistem estes cidadãos por parte das instituições portuguesas.
Quanto ao direito passivo, devemos observar que o exercício deste direito nas eleições
locais por parte dos cidadãos estrangeiros tem sido residual. Considerando os 308 municípios existentes em Portugal, foram eleitos apenas 4 cidadãos de nacionalidade estrangeira em 2001 e dois em 2005 (Zobel e Barbosa, 2011: 70).. Em 2001 passaram a integrar
a assembleia municipal de Cascais um cidadão francês; em Lajes do Pico, nos Açores, um
belga. Em 2005 foram eleitos uma holandesa e um alemão para as assembleias municipais
de Odemira e de Aljezur, respetivamente. Para as autárquicas de 2013, mais cidadãos comunitários não nacionais integraram as listas partidárias, a merecer destaque um cidadão
alemão candidato à presidência da câmara de Aljezur pela CDU. Não há registo da eleição
de nenhum cidadão comunitário não nacional residente nestas últimas eleições autárquicas. No entanto, a inclusão de cidadãos britânicos em lugares não elegíveis de listas partidárias parece obedecer a estratégias de cooptação pela via da sua influência estratégica
junto da sua “comunidade” e menos a uma socialização político-partidária (ibidem).
Perceções, configurações institucionais e estratégias participativas.
Divergências e ambiguidades: desinteresse ou alienação institucional?
Um primeiro aspeto a assinalar quanto à forma como a participação política é percecionada
pelos diversos atores trata-se de uma divisão fundamental que surge com grande clareza
nas entrevistas realizadas. Por um lado, os partidos políticos através dos seus representantes identificam deficiências a nível da participação cidadã dos membros destes três grupos,
quer justifiquem estas pela falta de interesse quer pela relativa distância entre os cidadãos
comunitários e as instituições nacionais. Em contrapartida, as associações e aqueles que se
assumem como representantes das comunidades denunciam um relativo desinteresse por
parte das instituições nacionais em criar as condições necessárias para o pleno exercício
da sua cidadania política. Questões como falta de informação, divulgação inexistente ou mal
dirigida, alheamento por parte das forças partidárias, barreiras linguísticas e burocráticas,
são alguns dos fatores descritos como dificultando a participação política.
Importa ainda salientar que na sua generalidade os porta-vozes dos partidos políticos
para a área da imigração consideram que os comunitários não nacionais não constituem
um problema, e ainda menos urgente. Na medida em que são estes os mais beneficiados
em termos legais, os partidos enunciam uma retórica do privilégio que assistiria aos cidadãos dos países comunitários em confronto com os estatutariamente imigrantes. Com
efeito, a sua situação é sistematicamente comparada com os cidadãos de países terceiros
que caberiam, segundo esta lógica, na definição estrita de imigrantes, dada a natureza da
sua inserção socioprofissional e legal.
“[...] eu creio que há preocupações que devemos ter relativamente à possibilidade
de inserção na vida política portuguesa... De comunidades não nacionais com dificuldades particulares de integração. Não é o caso dos cidadãos comunitários, não
é? E portanto (…) a participação ou não na vida política portuguesa, depende mais
da sua vontade do que propriamente de um défice formal de direitos” (deputado,
PCP, ent.2).
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Note-se que esta retórica é comum tanto aos partidos do espetro político de esquerda
como de direita. Este facto reflete quanto a nós a construção histórica de uma imagem
sociocultural que serve de matriz para as questões da imigração e de integração de
imigrantes em Portugal, e isso possui implicações diretas na institucionalização das
estruturas de oportunidade. Desde logo, o quadro institucional revela deficiências quando se trata de considerar os cidadãos dos países comunitários que não integram esta
definição legal e sociocultural de imigrantes. Não estando representados nos conselhos
consultivos, e sobretudo no conselho consultivo adstrito ao Alto-comissariado para as
Migrações, os canais da sua representação passam em larga medida por organizações
intracomunitárias. Este desajustamento, se não tem impacto em populações que apresentam um nível socioeconómico mais elevado, afeta diretamente os cidadãos romenos. A diferenciação dos perfis socioprofissionais entre os três grupos possui um peso
não negligenciável nas estratégias de inserção social e tem reflexos nas estruturas de
oportunidade acessíveis aos mesmos. Temos assim que a comunidade romena a residir em Portugal procura organizar a sua inserção sociopolítica através das estruturas
de oportunidade mais comuns a uma imigração de tipo laboral, ou seja, recorrendo a
uma estrutura associativa de base comunal que reivindica um espaço cultural próprio,
atuando simultaneamente na linha de um assistencialismo social geralmente apoiado
com financiamentos públicos. No caso das populações britânica e espanhola, como a
sua inserção socioprofissional apresenta um perfil qualitativamente distinto, os atores
identificados assim como as suas estratégias e posicionamentos pertencem sobretudo
ao mundo empresarial (no caso espanhol em particular) ou a situações em que a inserção laboral não possui o mesmo peso, como a de pensionista (o caso particular dos
cidadãos britânicos).
Neste quadro, a população romena residente em Portugal encontra-se numa situação
ambígua fruto da combinação entre uma situação social típica dos migrantes laborais e
um estatuto legal que os retira formalmente da correspondência com essa representação
social. Ou seja, se por um lado as reivindicações dos cidadãos romenos quadram com
a denúncia de assimetrias sociais, a saber, acesso ao emprego, à habitação e melhores
condições de vida, o seu estatuto oficial retira-os da possibilidade de representação nas
estruturas de oportunidade onde estas podem ser enunciadas. A implicação é uma dupla alienação da vida política e das instituições nacionais. À indiferença política e cívica
assumida pelos representantes da comunidade romena como explicação para a baixa
participação política dos seus concidadãos acrescenta-se a ambiguidade institucional das
associações e organizações romenas. Esta ambiguidade deriva do facto de o estatuto
de cidadão comunitário dificultar (embora não impeça) a incorporação institucional em
estruturas que estão desenhadas para acolherem migrantes de países terceiros, designadamente os Conselhos Consultivos. Por outro lado, esta configuração alicerça-se na
“ficção” de uma comunidade de Leste homogénea que parece servir a economia dos recursos tanto centrais como camarários. A amálgama das origens numa entidade abstrata
designada por comunidades de Leste provoca um fenómeno de desidentificação cultural,
“Humm... Há, há é uma grande abertura à ****14, que é de uma associação russa,
não é? Que eles dizer ****, países de Leste. Mas eu não posso representar a cultura da Rússia. Ou da Ucrânia. Eu represento a cultura de onde é que eu nasci.
Eu represento a cultura da minha terra”. [representante associativa, Roménia,
ent. 23]
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Quadro 3 - Participação eleitoral de estrangeiros, entre 2011 e 2016
Registados 31-12-2011

Stock em
31-12-2011

Taxa de
recenseamento
2011

Registados 5-112013

11.067

43.920

25%

60

487

4.308

Venezuela
Alemanha

Stock a 3112-2013

Taxa de
recenseamento
2013

Registados 3112-2016

Stock a 3112-2016

Taxa de
recenseamento
2016

Variação taxa de recenseamento
2013-2016

10.259

42.401

24%

9.233

36.578

25,2%

4%

12%

60

462

13%

57

438

13,0%

0%

111.445

4%

4.645

92.120

5%

4.489

81.251

5,5%

10%

141

1.999

7%

132

1.898

7%

121

2.356

5,1%

-26%

2.109

9.054

23%

2.230

8.581

26%

2.288

10.030

22,8%

-12%

Áustria

93

522

18%

99

537

18%

100

757

13,2%

-28%

Bélgica

499

1.752

28%

530

1.881

28%

561

2.853

19,7%

-30%

Bulgária

151

8.606

2%

217

7.553

3%

282

7.019

4,0%

40%

Países

Cabo Verde
Argentina
Brasil

Dinamarca

89

487

18%

96

515

19%

97

658

14,7%

-21%

Espanha

1.905

9.310

20%

1.938

9.541

20%

1.963

11.133

17,6%

-13%

Finlândia

65

395

16%

70

397

18%

71

998

7,1%

-60%

França

1.186

5.293

22%

1.218

5.268

23%

1.342

11.293

11,9%

-49%

Holanda

1.136

4.862

23%

1.224

4.994

25%

1.267

6.840

18,5%

-24%

Irlanda

102

862

12%

116

805

14%

122

1.031

11,8%

-18%

Itália

585

5.338

11%

650

5.121

13%

689

8.523

8,1%

-36%

Luxemburgo

33

130

25%

35

122

29%

37

166

22,3%

-22%

Noruega

42

432

10%

45

455

10%

49

573

8,6%

-14%

Reino Unido

2.756

17.675

16%

3.026

16.471

18%

3.087

19.391

15,9%

-13%

Roménia

400

39.312

1%

753

34.204

2%

820

30.429

2,7%

22%

Suécia

116

918

13%

127

1.189

11%

142

2.633

5,4%

-50%

26.957

262.799

27.601

234.515

26.817

234.950

Total recenseados

Fonte: DGAI- Direção Geral da Administração Interna - Administração Eleitoral e INE; SEF - Relatório de Imigração, Fronteiras e asilo 2012, 2014, 2017; Cálculos do autor com base nos totais da população residente e não apenas a população
de maiores de 18, recenseáveis. Por economia de espaço apenas as maiores populações de recenseados são apresentadas13.
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“voz” ao nível local. Por outro lado, o elo é estabelecido de maneira mais experiencial, ou
seja, sendo os “problemas” de nível local, a determinação do espaço político da sua resolução – através de reivindicações ou da gestão do capital social – deve necessariamente
ser local. Esta lógica é enunciada pela maioria dos entrevistados sem grandes distinções
entre os três grupos. Neste contexto, poderíamos dizer que as associações e organizações sentem que a contribuição dos membros das comunidades por elas representadas
deveria ser mais reconhecida e que esse espaço de reconhecimento seria preferencialmente o governo local. Mas este não se faz através da diluição completa na sociedade de
acolhimento; antes passa pelo reforço das próprias organizações comunitárias, o aumento do seu número e a densificação das suas ligações quer internas (intracomunitárias)
quer externas (com a sociedade de acolhimento).
Em termos analíticos, embora tendo em conta a insuficiência da amostra e a consequente
cautela que devemos manter ao traçar generalizações, estamos perante uma tentativa de
combinação entre bonding social capital e bridging social capital17. Embora mais presente
nas associações romenas, para as quais a necessidade de ter voz nos assuntos locais,
em face do seu lugar estrutural na sociedade portuguesa, se torna mais premente, esta
estratégia é também prosseguida pelas organizações espanholas e britânicas. As afirmações seguintes ilustram estes dois aspetos:
“Porque fazemos parte daqui desta terra. [...] E... E também devemos de ajudar
a melhorar. [...] Temos que generalizar, porque já que estamos aqui, temos que
contribuir, também, não? E... E se a gente, se a nossa comunidade não está nas
listas [partidárias], é como se não existíssemos e não é verdade”. [representante
associativa, Roménia, ent. 26]
“Nós tentamos, quando há eleições, tentamos sempre... [...] Esses, de facto, são
os almoços que estamos a fazer com os candidatos à câmara do Porto, agora e
depois, em Setembro... E nós convidamos uma comunidade praticamente de 1500
pessoas”. [representante associativo, Espanha, ent. 18]
Uma segunda evidência da centralidade do local no espaço de ação política destas populações, é o facto de nenhuma das organizações contactadas promover campanhas de
voto para o Parlamento Europeu (PE). Os esforços são exclusivamente concentrados no
envolvimento dos seus representados nas eleições autárquicas. Por um lado esta concentração responde a uma aposta explícita por parte de certas campanhas partidárias na
arregimentação de cidadãos imigrantes (sem que estes sejam especificamente comunitários); por outro, porque os problemas locais são passíveis de gerar uma maior mobilização junto dos cidadãos destes três grupos. Assim, quando estas alianças se verificam, ou
quando membros de destaque das referidas comunidades são arrolados às campanhas
eleitorais, sucede a realização de iniciativas com o intuito de promover a inscrição e posterior participação eleitoral. Onde tal se observou, registaram-se desenvolvimentos em
termos de dinâmicas de divulgação de informação e da capacitação destes cidadãos desencadeadas por europeus comunitários não nacionais. É o caso das estratégias de captação levadas a cabo pelo PSD junto de imigrantes britânicos como forma de os integrar nas
listas partidárias para os órgãos autárquicos locais. O exemplo de uma cidadã britânica
da freguesia de Almancil registada desde vários anos nas listas do PSD em situação não
elegível configura justamente um dos resultados dessa estratégia.
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Um outro aspeto prende-se em larga medida com a ineficácia de medidas, embora ainda
tímidas, tomadas a nível central, em contraste com uma notória preferência por lógicas de
proximidade e contacto direto. A dificuldade em mobilizar os cidadãos para vertentes mais
técnicas e os desajustamentos intrínsecos entre as agendas individuais destes e a promoção de workshops em torno do tema (ritmos laborais quotidianos dificilmente se coadunam com este tipo de iniciativas) requerem, para estes atores, outro tipo de abordagem.
Uma das mais citadas é justamente uma aproximação direta e mesmo individualizada. O
excerto seguinte exemplifica a perceção dessa necessidade.
“Eu acho que é muito importante as autoridades locais ter uma boa ligação com
as associações. E grupos comunitários. Para ter melhor conversa, e mais divulgação da evolução, do que está a passar. E o contacto pessoal. Claro que isso
leva tempo e o que nós estamos a fazer nesta campanha é trabalhar primeiro em
mailings”. [cidadã britânica pertencente a uma lista partidária do PSD, ent. 12]
Por conseguinte, tudo indica que é ao nível do estabelecimento de redes sociais e de
contactos privilegiados que se teria que procurar suprir as lacunas participativas. Muito
embora as campanhas nacionais sejam, em geral, uma medida considerada positiva, é
consensual que um contacto direto com as populações seria de maior eficácia. Neste
contexto, a divulgação objetiva do número de recenseados parece possuir um impacto
não despiciendo. Esta funciona como o apelo dos factos há muito identificado por Merton (1968 [1949]: 580) nos seus estudos de opinião pública. Confrontar os atores com a
“magreza” dos números possui um valor de orientação que pode servir de modelo onde
enquadrar o problema e serve de base de mobilização aos próprios porta-vozes cujo desconhecimento impedia também uma perceção mais apurada do fenómeno.
Um outro aspeto a ser considerado é a natureza dos próprios projetos migratórios. No
caso da comunidade romena, são os candidatos da Roménia que agem junto das associações nacionais no sentido da captação de eleitorado e estas respondem ativando as suas
redes. A citação seguinte coloca em evidência a natureza da ligação que é estabelecida
entre as diásporas e os atores associativos em Portugal, procurando as primeiras manter
estrategicamente os elos com o país de origem:
“Nos candidatos romenos, sim. Porque foram eles, foram eles que vieram ter connosco. Não conheço nenhum candidato português que, que tivesse interesse em
vir ter connosco e informar-nos. [...] E tivemos sorte de ter um deputado da diáspora”. [representante associativa, Roménia, ent. 26].
Tais estratégias coadunam-se mais com uma migração de retorno típica que mantém no
horizonte dos seus projetos de vida a possibilidade sempre em aberto de regressar ao
país de origem. Desde logo, muitos conservam as famílias nas regiões onde partiram, o
que torna particularmente crucial a manutenção de um elo político, tal como aquele que
é fortalecido pelas periódicas visitas dos deputados romenos à comunidade em Portugal.
“Pensam voltar... É difícil agora. Agora aqui é difícil. Também estamos interessados,
mas estamos interessados dos nossos direitos também em Roménia, porque nós
temos família. Deixamos famílias lá”. [representante associativa, Roménia, ent.25].
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Também para os espanhóis a temporalidade da permanência justifica a escassez de investimentos na vida cívica e política da sociedade de acolhimento. É assim que os profissionais espanhóis a residirem temporariamente em Portugal parecem revelar pouco
envolvimento, condição que tende progressivamente a mudar com o prolongamento do
tempo de permanência, como ilustra a apreciação de um dos diretores de uma das mais
importantes associações espanholas sedeadas em Portugal:
“Porque desde o tempo que eu venho cá, eu sempre vi muitas pessoas que vinham cá, vinham só de trabalho [...] Não estavam cá realmente, vinham só cá
trabalhar, fim de semana voltavam, não é? [...] pode haver algumas pessoas que
sim, que agora estejam já... Que tenham cartão do cidadão, pronto, façam uso do
voto, não é? Nas autárquicas”. [representante associativo, Espanha, ent. 18].
A permanência ou a possibilidade de remigração no contexto nacional, segundo os testemunhos recolhidos, em muito faz depender o envolvimento dos cidadãos na vida política nacional, e consequentemente o grau de motivação para nela expressarem as suas
vontades e opiniões. Populações com um historial migratório recente, como é o caso dos
romenos, ou com oscilações nos padrões de permanência, como é o caso dos espanhóis,
são consideradas como mais distanciadas da vida política nacional, tanto por atores estatais ou das organizações sindicais, como pelas associações e organizações representativas destas comunidades. Por conseguinte, podemos sugerir que a temporalidade da
permanência justifica a escassez de investimentos na vida cívica e política da sociedade
de acolhimento.
Conclusão
Em Portugal os direitos políticos passivos e ativos dos estrangeiros residentes não são
homogéneos, destacando-se neste universo os brasileiros e cabo-verdianos (Oliveira e
Carvalhais, 2016) como os nacionais de países terceiros com mais direitos políticos. Os
europeus comunitários residentes em Portugal possuem o direito de eleger e ser eleito
nas eleições europeias e autárquicas nas mesmas condições que os nacionais.
A evolução do recenseamento eleitoral em Portugal de europeus comunitários não nacionais evidencia, contudo, taxas de recenseamento relativamente reduzidas. Para além
disso, dos grupos de cidadãos comunitários não nacionais cujos valores apurámos, com
exceção da Bulgária e da Roménia, todos apresentam variações negativas da proporção
de registos eleitorais. Neste artigo destaca-se desse universo de recenseados europeus o
caso dos ingleses, espanhóis e romenos por constituírem as nacionalidades de cidadãos
da União Europeia não nacionais residentes em Portugal numericamente mais expressivas. Como vimos atrás, considerando o período entre 2011 e 2016, em qualquer uma destas três populações o número de registos não ultrapassa os 20%, sendo a sua tendência,
paradoxalmente, para a diminuição. Os cidadãos romenos, sendo aqueles que menos inscrições apresentam, evidenciam contudo uma tendência sustentada para o seu aumento
(no âmbito das eleições autárquicas de 2013, por exemplo, registou-se uma subida de
55%). Aos cidadãos britânicos cabe uma posição intermédia com uma percentagem de
registos que não ultrapassa os 18% para o período considerado.
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Como vimos sublinhando ao longo do texto é erróneo tomar a categoria de residentes
comunitários não nacionais como homogénea. Em grande medida, a desatenção a que
esta tem sido votada, quando comparada com outras comunidades imigrantes, decorre
justamente desse “pré-conceito”. É expectável que as clivagens que fazem ressaltar a
heterogeneidade desta população sejam ainda mais vincadas quando levadas em linha
de conta outros campos e práticas sociais. Mas mesmo ao nível das práticas políticas,
principalmente eleitorais, essa heterogeneidade é passível de ser observada.
As modalidades de inserção estrutural possuem implicações diretas nas posicionalidades dos membros destas comunidades, na sua organização e repertórios cívico-políticos
refletindo estratégias diferenciadas tanto individuais como de interpretação das possibilidades institucionais. Disso mesmo é exemplo a ambiguidade latente na situação social
da comunidade romena, com a sua exclusão implícita e explícita dos principais canais de
influência política. Os baixos níveis de participação, aquilatados com as limitações que
foram sendo mencionadas, não excluem a falta de identificação com a esfera política nacional da parte destas três nacionalidades de residentes comunitários não nacionais, em
certa medida decorrente da natureza dos seus projetos migratórios. Todavia, outros fatores como bloqueios comunicativos, falta de envolvimento nas agendas políticas nacionais
– reforçada pela desatenção a que são votados pelos principais partidos – e uma tessitura
institucional cívica pouco robusta possuem, isolada ou articuladamente, o seu impacto
sobre a participação eleitoral.
Em corolário, observou-se uma certa discordância na atribuição de razões quando se trata
de atores nacionais e comunitários. As autoridades nacionais (partidos políticos, sindicatos
e outros agentes do Estado) identificam deficiências a nível da participação cidadã dos
membros destes três grupos, quer justifiquem estas pela falta de interesse quer pela relativa distância entre os cidadãos comunitários e as instituições nacionais. Em contrapartida,
as organizações dos três grupos analisados e os seus representantes afirmam um relativo
desinteresse por parte das instituições nacionais em criar as condições necessárias para
o pleno exercício da sua cidadania política. Questões como falta de informação, divulgação
inexistente ou mal dirigida e desinteresse da parte das forças políticas, sobretudo os partidos, são alguns dos fatores descritos como dificultando a participação política.
Por outro lado, não surpreende que o local surja como o espaço privilegiado por qualquer
destes grupos onde afirmar as suas estratégias. Com efeito, não havendo uma estrutura
de oportunidades a nível nacional que represente os grupos migrantes na sua condição
identitária, ou seja enquanto grupos nacionais, o espaço da ação política para os cidadãos
comunitários não nacionais fica delimitado pelas experiências locais e pela sua tradução
nas agendas políticas e sociais das instituições locais. Melhor dizendo, como o espaço
de representação é o espaço do estatuto de imigrante todos aqueles que não recaiam na
problemática “imigrante” não se encontram representados fora das suas próprias redes.
Não significa que estejam votados a um isolamento social infligido pelo exterior. Torna-se
evidente, no entanto, que não é a pertença coletiva que é representada, mas sim o estatuto de imigrante. Contudo, não podemos negligenciar que no domínio das autoatribuições, os porta-vozes e outros membros das comunidades de espanhóis e britânicos não
salientam nos seus discursos a condição de imigrante, preferindo o rótulo de ex-pat, associando-se a categoria a uma determinada posição social. Não iremos desenvolver aqui
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as causas e consequências do desajustamento entre a matriz institucional e a realidade
dos coletivos de origem estrangeira existentes em território nacional; importa contudo
assinalar que este desajustamento, se não tem impacto em populações que apresentam
um nível socioeconómico mais elevado, tais como os cidadãos espanhóis ou britânicos a
residirem em Portugal, o mesmo não pode ser dito relativamente aos cidadãos romenos.
Como salientado atrás, a diferenciação dos perfis socioprofissionais entre os três grupos
possui um peso não negligenciável nas estratégias de inserção social e tem reflexos nas
estruturas de oportunidade acessíveis aos mesmos.
Finalmente, deve-se salientar que falta ainda percorrer um longo caminho no sentido do
aprofundamento do conhecimento das estratégias políticas dos grupos aqui estudados.
Abordámos apenas uma faceta, a que se prende à prática e perceção política e dentro
desta analisámos as práticas eleitorais e cívicas, com as limitações inerentes a uma estratégia qualitativa.
Notas
1
Direito à livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias, JO L 158 de
30.4.2004
2
Estimativas da Comissão Europeia,DG Employment estimates baseadas no Eurostat migration statistics e na EU
Labour Force Survey (LFS), in COM(2013) 837 final, “Free movement of EU citizens and their families: Five actions
to make a difference”.
3
Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at the local level, DG Justice, European Commission,
January 2014.
4
EU Citizenship report 2013. EU citizens: your rights, your future, 2013, p.20.
5
Os dados que constituem a base da análise qualitativa provém do trabalho realizado pelo autor no projeto Operation Vote, que decorreu durante 2013, no qual participou enquanto head researcher e cujo enfoque foi a dois tempos de investigação e operativo. O primeiro, abrangeu recolha primária de elementos junto das três comunidades
aqui estudadas. O segundo, teve uma componente de investigação-ação que passou pela realização de campanhas
junto destas populações. As campanhas foram vocacionadas para o incitamento à participação eleitoral nas eleições locais.
6
Quadros de pessoal, 2014 (GEP/MTSSS) referido em Oliveira, C.R. e Gomes, N. (2016), Indicadores de Integração
de Imigrantes: Relatório Estatístico Anual 2016, Lisboa: ACM.
7
Quadros de pessoal de 2016, [Distribuição percentual das pessoas ao serviço, estrangeiros, por nacionalidade
segundo a situação na profissão,] GEP/ MTSSS, 2017.
8
Desenvolvido em detalhe na Diretiva 93/109/EC de 6 de dezembro e na Diretiva 94/80/EC de 19 dezembro de 1994.
9
Atualmente, dos cidadãos dos PALOP, apenas podem inscrever-se no recenseamento os cidadãos de Cabo Verde
(com direito de voto limitado às eleições autárquicas).
10
Com efeito, os cidadãos brasileiros residentes em Portugal, titulares do estatuto de igualdade de direitos políticos, previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, com residência em Portugal por um período superior a três anos e que tenham obtido o estatuto
de direitos políticos, têm o direito ao voto nas eleições para a Assembleia da República, Assembleias Legislativas
Regionais e Autarquias Locais; ou seja, passam a ter direito a eleger e ser eleito em todas as eleições, exceto nos
casos previstos pelo artigo 16, nº2, Diário da República nº 130 Série I-A.
11
Diário da República em 9 de maio de 2000.
12
Todos os valores são calculados tendo por denominador um proxy da população com idade para votar, correspondente esta à população adulta com idade superior a vinte anos. Ver Oliveira, C.R. (2017).
13
SEF, Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, 2012, 2014, 2017.
14
O nome da associação foi omitido por respeito ao anonimato.
15
Este indicador é calculado pelo rácio entre o número de organizações de uma dada comunidade e a sua população total. Excluímos deste cálculo as organizações estatais, tais como consulados ou embaixadas. Também não
integrámos as igrejas na medida em que não são associações nem funcionam no regime de angariação de associados. Os valores são calculados com base na listagem a que fazemos referência na secção sobre metodologia.
16
Algo que tem vindo a ser gradualmente assumido teórica e praticamente no que diz respeito aos fenómenos migratórios. Ver por exemplo OECD (2006). Por outro lado, a investigação tem concluído no sentido de uma europeização
do voto dos comunitários (Recchi e Rafinni, 2012; Muxel, 2009) que não parece ter eco junto dos líderes associativos.
17
Na literatura sobre redes e capital social reconhece-se uma distinção entre bonding social capital e bridging
social capital. O primeiro é gerado através da pertença a organizações de carácter étnico; o segundo atém-se à
pertença e estabelecimento de relações com as organizações do mainstream. Os estudos mostram que estes dois
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tipos de capital social possuem implicações diversas na participação política dos imigrantes e minorias étnicas.
As conclusões contrariam no entanto aquilo que poderia ser sugerido pelo senso comum. Com efeito, trabalhos
levados a cabo por Jean Tillie e Boris Slijper mostram que a intensificação do bonding social capital surge positivamente correlacionada com a participação política. Ver por exemplo, Tillie, J. e Slijper, B. (2007) “Immigrant
Political Integration and Ethnic Civic Communities in Amsterdam”, in Benhabib, S. e Shapiro, I. (eds.), Identities,
Allegiances and Affiliations, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 206-225. Para a literatura sobre capital
social e participação política de grupos étnicos, ver especialmente, Fennema, M. e Tillie, J. (2001), “Civic Community, Political Participation and Political Trust of Ethnic Groups”, Connections 24/1, pp. 26-41; Putnam, R. D. (2000),
Bowling alone: The collapse and revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
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A investigação foca-se na comunidade portuguesa de Macau. Analisa os usos dos media – étnicos, mainstream e transnacionais - por
imigrantes durante o processo de integração: na ligação ao país de
origem e na adaptação à sociedade de acolhimento, em que a língua
assume um papel crucial. Realizaram-se vinte e nove entrevistas
em profundidade, com posterior análise de conteúdo individual e
transversal. Tendo como base uma investigação de doutoramento1,
neste artigo cingimo-nos às principais conclusões.
imigração, media, integração, língua de acolhimento, Macau
The research focuses on Portuguese community living in Macao. It
analyses the uses of media – ethnical, mainstream and transnational – by immigrants, during the integration process: to preserve the
links with their home country and in the adaptation into the new
society, in which the host language assumes a crucial role. Twenty-nine in-depth interviews were conducted, with subsequent individual and transverse content analysis. Based on a PhD research2,
this article lays out its main conclusions.
immigration, media, integration, host language, Macao
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n A importância dos media e da língua de acolhimento na integração
de imigrantes: a comunidade portuguesa de Macau
Inês Branco

Introdução
Com os modernos meios de transportes e telecomunicações que existem atualmente,
mais pessoas procuram uma possibilidade de migrar. Especialmente através das imagens fornecidas pelos media audiovisuais (televisão, cinema e Internet), os mais pobres e
desfavorecidos podem ver o abismo, em termos de condições de vida, que os separa dos
países ricos, sendo natural que queiram partilhar essa riqueza e esse bem-estar.
Com a globalização económica e a proliferação do comércio internacional, existe também
uma maior exigência de mobilidade em termos profissionais. O desafio de todos os países
é saber como regular e gerir estes movimentos migratórios massivos. A Organização
Mundial para as Migrações (OIM) estima que existam, atualmente, 214 milhões de migrantes no mundo3, sendo que este número representa 3,1 por cento da população mundial. O
número de migrantes espalhados pelo mundo formaria o quinto país mais populoso. As
mulheres representam 49 por cento do número global de migrantes.
Portugal, no quadro da União Europeia, é tanto país de destino como país de origem de
migrações internacionais (para aprofundar vd. Pires et al., 2010: 15).
Até aos anos 1970 dominavam os fluxos emigratórios, mas a partir de 1974, com a descolonização, o país passou a receber também imigrantes, cujas características foram mudando ao longo das décadas seguintes. Com a crise financeira que se fez sentir no país
desde 2008, os fluxos inverteram-se e os portugueses começaram novamente a sair. Além
de o peso dos fluxos na balança migratória se ter invertido, o número de emigrantes, de
pessoas que nasceram em Portugal e que vivem no estrangeiro há mais de um ano, é claramente superior ao de imigrantes, com mais de dois milhões a viver fora do país contra
menos de meio milhão de estrangeiros a residir em Portugal.
Com este artigo pretende-se perceber qual o papel dos diferentes tipos de media na
integração de imigrantes e qual o lugar do capital linguístico e da língua da sociedade de
acolhimento na integração de imigrantes. Tratar-se do caso dos imigrantes portugueses
em Macau torna esta análise relevante devido a que a língua portuguesa tem um enquadramento histórico naquela região, que desmobiliza a aprendizagem de outras línguas
locais pelos imigrantes portugueses, o que induz a uma reflexão acerca do que significa
nesse contexto a integração numa sociedade de acolhimento - estão os portugueses mais
desintegrados por isso? Ou terão, ao invés, a integração mais facilitada?
Este artigo começa por apresentar a comunidade portuguesa de Macau e depois a abordagem metodológica utilizada. De seguida, enquadra teoricamente o conceito de capital
linguístico (Bourdieu, 1991) e o conceito de integração (Berry e Sam, 2006) usado nesta
análise. Os resultados dividem-se em: 1) percursos migratórios, 2) integração e 3) os usos
dos media na integração. Por fim, é feita uma reflexão sobre os resultados apresentados,
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com enfoque na posse de capital linguístico (o saber as línguas de acolhimento), enquanto
capital de distinção, na integração dos imigrantes portugueses em Macau.
Imigrantes portugueses em Macau
Mais de quinhentos anos passaram sobre a chegada dos portugueses à China, em 1513.
Macau era então uma península abrigada e ponto de paragem de navegadores. “Em 1553,
invocando o pretexto de secar mercadorias alagadas, os portugueses obtiveram autorização das autoridades chinesas locais para permanecerem temporariamente na península
de Macau e fazerem comércio, mediante o pagamento de um foro ao Governo chinês,
prática que teve início por alturas de 1573” (GCS, 2016: 528).
A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) situa-se no sudeste da China, a oeste do delta do Rio das Pérolas, a 60 quilómetros de Hong Kong e a 145 quilómetros de
Cantão, ou Guangzhou, capital da província com o mesmo nome, Cantão, ou em Cantonês
Guangdong (GCS, 2016).
Com uma área de 11,6 quilómetros quadrados no século XIX, o território ocupa atualmente um total de 31,3 quilómetros quadrados, incluindo as ilhas da Taipa e de Coloane. Tal
aumento deve-se a aterros feitos na orla marítima, que expandiram a área da península e
ligaram a Taipa a Coloane. A norte, a península de Macau está ligada à China continental,
fazendo fronteira com a cidade de Zhuhai, através das Portas do Cerco. A construção
inicial, com a data de agosto de 1849 ainda existe, mas já tem por detrás o novo posto
fronteiriço, construído em 2004 (GCS, 2016).
Em dezembro de 2015, a região de Macau tinha 646.800 habitantes e uma densidade
demográfica de 21.100 habitantes por quilómetro quadrado. O movimento de entradas na
RAEM (visitantes) registou também um número impressionante, com um total de quase
31 milhões de turistas num ano (GCS, 2016: 8).
Os homens representam 49 por cento da população residente e as mulheres 51 por cento. 92,3 por cento da população é de ascendência chinesa, 0,9 por cento de ascendência
portuguesa e 2,7 por cento de ascendência filipina. A ascendência relaciona-se com a
nacionalidade, o que não quer dizer que seja população nascida obrigatoriamente nos
países de origem. No caso dos portugueses, existe uma parte da população que nasceu
em Macau durante a administração portuguesa e optou pela nacionalidade portuguesa
em vez da nacionalidade chinesa. Se contarmos apenas os portugueses nascidos em
Portugal, são apenas 0,3 por cento da população (GCS, 2016: 8).
Quinze anos após a transferência de Macau para a República Popular da China, o território procura ser hoje uma ponte entre a China e o mundo lusófono: “O território retornou
à mãe-pátria mas manteve as suas especificidades lusófonas, um peão embrenhado num
jogo de sombras chinesas para alcançar interesses além-mar. Oficialmente designado
como plataforma de ligação da China ao mundo lusófono, Macau refugia-se no papel
de intermediário que os seus contornos únicos lhe permitem desempenhar.” (Mendes,
2013: 44)
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Macau nunca foi uma colónia, mas sim um território sob administração portuguesa, um
caso de soberania partilhada, nunca tendo sido contemplado pela vaga da descolonização, sendo antes sujeito a um processo de retrocessão, resolvido pela via negocial. Ou
seja, foi absorvido pelo país ao qual pertencia antes de ser administrado pela potência
colonial, tal como Goa.
“A acta das conversações sobre a questão de Macau, assinada em 1979 aquando
do restabelecimento de relações diplomáticas luso-chinesas, já dizia que o território sob administração portuguesa seria «restituído à China [...], no momento
julgado oportuno pelos governos dos dois países e por meio de negociações». Tal
viria a acontecer no rescaldo das negociações sino-britânicas sobre Hong Kong,
resultando na assinatura da Declaração Conjunta de Macau em 1987, que estipulou a transferência da administração portuguesa para a República Popular da
China (RPC) em 1999.” (Mendes, 2013: 44)
Em 1999 foi criada a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que abrange a
península de Macau e as ilhas da Taipa e de Coloane, administrada de acordo com o
princípio “um país, dois sistemas”, consagrado na Lei Básica da Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM, 1999), uma espécie de constituição. Pode ler-se no preâmbulo:
“A fim de salvaguardar a unidade nacional e a integridade territorial, bem como favorecer
a estabilidade social e o desenvolvimento económico de Macau, tendo em conta o seu
passado e as suas realidades, o Estado decide que, ao voltar a assumir o exercício da
soberania sobre Macau, cria-se a Região Administrativa Especial de Macau de acordo com
as disposições do artigo 31.º da Constituição da República Popular da China e que, de
harmonia com o princípio «um país, dois sistemas», não se aplicam em Macau o sistema e
as políticas socialistas. As políticas fundamentais que o Estado aplica em relação a Macau
são as já expostas pelo Governo Chinês na Declaração Conjunta Sino-Portuguesa. [...] De
harmonia com a Constituição da República Popular da China, a Assembleia Popular Nacional decreta a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular
da China, definindo o sistema a aplicar na Região Administrativa Especial de Macau, com
vista a assegurar a aplicação das políticas fundamentais do Estado em relação a Macau.”
(RAEM, 1999).
De acordo com os artigos 2.º e 5.º da Lei Básica, a China autoriza a RAEM a exercer um alto
grau de autonomia e a gozar de poderes executivo, legislativo e judicial independentes,
incluindo o de julgamento em última instância, mantendo-se inalterados durante cinquenta anos o sistema capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes. Pelo mesmo
período a língua portuguesa é língua oficial em simultâneo com o Mandarim, segundo o
artigo 9.º: “Além da língua chinesa, pode usar-se também a língua portuguesa nos órgãos
executivo, legislativo e judiciais da Região Administrativa Especial de Macau, sendo também o português língua oficial.” (RAEM, 1999).
Segundo os dados sistematizados pelo Observatório da Emigração (OE) português4, em
2011, nascidas em Portugal existiam 1.835 pessoas (0,3 por cento da população de Macau). Com nacionalidade portuguesa, o que não implica terem migrado ou nascido em
Portugal, existiam 5.020 pessoas (0,9 por cento da população de Macau).
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Como se pode observar no quadro 1, o número de estrangeiros nascidos em Portugal, ou
seja, de imigrantes portugueses, na perspetiva de Macau, teve uma queda entre 1996 e
2006. A partir de 2006 começou novamente a aumentar.
Quadro 1 - Evolução da População residente em Macau, entre 1991 e 2011
População residente em Macau

1991

1996

2001

2006

2011

População total

355.693

414.128

435.235

502.113

552.503

População nascida no estrangeiro

326.376

212.996

231.652

244.096

288.879

% de população nascida no estrangeiro

60%

56%

56%

58%

59%

População nascida em Portugal

3.625

3.852

1.616

1.316

1.835

1.02%

0.93%

0.37%

0.26%

0.33%

População com nacionalidade portuguesa

% de população nascida em Portugal

101.245

112.706

8.793

8.593

5.020

% de população com nacionalidade portuguesa

28.46%

27.22%

2.02%

1.71%

0.91%

Fonte: Dados sistematizados pelo Observatório da Emigração português

Relativamente à divisão por sexo e grupo etário, em 2011, dos 1.835 portugueses nascidos em Portugal e a residir em Macau, 1.105 eram homens e 730 eram mulheres. O
grupo etário mais representativo era o dos 40 aos 64 anos, com um peso de 43 por cento
no total e com muito mais homens do que mulheres (62,4% de homens). Logo a seguir, o
grupo com mais peso é o dos 25 aos 39 anos, representando 36 por cento do total. Neste,
a distribuição entre homens e mulheres é mais equilibrada (52% de homens e 48% de
mulheres ).
Abordagem metodológica
Foi possível estudar a imigração portuguesa em Macau com o apoio de uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia que possibilitou realizar três meses
de investigação e colaboração com um departamento numa universidade fora do país. A
escolha recaiu na Universidade de Macau, onde a investigadora participou num estudo
sobre aprendentes de português de língua materna chinesa, orientado pela Professora
Maria José Grosso.
Em Macau, quer através dos contactos domésticos quer através dos professores da universidade, o acesso à comunidade portuguesa - e aqui abarcamos apenas os portugueses
nascidos em Portugal e que migraram, e não o universo de pessoas com passaporte
português, que é substancialmente maior - foi facilitado. Constatando essa acessibilidade,
e sobretudo as alterações que estavam a acontecer na comunidade - chegada a Macau de
muitos portugueses que, entre outras motivações, fugiam à crise - optou-se por trabalhar
também com este grupo.
Começámos por definir o guião da entrevista, dividindo-o em três grupos: 1) Informação
biográfica e perfil sociodemográfico; 2) Experiência migratória; 3) Perceção de identidade:
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integração e cultura. As principais vantagens do uso de entrevistas semiestruturadas
foram a possibilidade de alterar a ordem das perguntas consoante o entrevistado, não
se colocar algumas por não fazer sentido perguntá-las e poder variar o modo como se
perguntou consoante os entrevistados.
À semelhança do que é feito em estujhkdos qualitativos com recurso ao método de entrevista semidiretiva, a melhor opção foi a amostragem intencional, ou de conveniência,
teoricamente sustentada. Não se pretende fornecer dados estatísticos ou verdades absolutas sobre a comunidade, mas sim conhecê-la melhor e contribuir para uma base de
informação que permita a realização de outros estudos, quer sobre a mesma comunidade
quer sobre outras.
Procurámos contemplar, na construção da amostra, os critérios que julgámos poderem
fazer variar o tipo de respostas e encontrar uma diversidade de perfis suficiente para oferecer diversas perspetivas da comunidade. A partir daqui estabelecemos as combinações
únicas possíveis de variáveis, de modo a apurar quantas entrevistas seria necessário
realizar. Em primeiro lugar, delimitou-se o que se entende, nesta pesquisa, por comunidade portuguesa. Nesta amostra incluímos apenas os cidadãos nascidos em Portugal, ou
eventualmente nalguma ex-colónia, com passaporte português, que tivessem vivido em
Portugal e que tivessem de facto migrado para Macau.
Relativamente à divisão por sexo, optámos por dividir a amostra em 50 por cento homens
e 50 por cento mulheres, tendo em conta os dados estatísticos desta comunidade.
Quanto à idade, focámo-nos em indivíduos adultos e decidimos não alargar demasiado as
faixas, optando por dividir os entrevistados por décadas: inferior a 30 anos, entre 30 e 40
anos, 40 a 50 anos e superior a 50 anos.
Por fim, a última variável foi a data de chegada a Macau. Tendo em conta os dois acontecimentos da história recente que mais marcaram a comunidade portuguesa de Macau
– a entrega do território à China, em 1999, e a crise em Portugal – optámos pela divisão
em: “chegada antes de 1999”, “chegada depois de 1999” e “foi e voltou”. Esta última
categoria, contempla, sobretudo, pessoas que saíram de Macau por volta de 1999, mas
que acabariam por regressar ao território, por razões profissionais e de ligação afetiva
ao território.
Em resumo, as variáveis foram: sexo (duas opções), idade (quatro opções), data de chegada (três opções). Chegamos, desta forma, às 24 combinações diferentes possíveis. Para
angariação dos entrevistados foi utilizado o método “bola de neve”, em que através de
um contacto se conseguiram outros. Embora tenhamos construído uma amostra teoricamente sustentada, com perfis únicos, com a utilização deste método, corremos o risco
de os entrevistados poderem possuir histórias algo semelhantes, o que é agravado pelo
facto de a comunidade ser pequena e de os grupos, ou redes de contacto dentro dela, se
intersetarem. Pelo mesmo motivo, realizámos mais do que uma entrevista para o mesmo
perfil, chegando às 29. As entrevistas foram realizadas em maio e junho de 2013. Foram
gravadas em suporte áudio e tiveram a duração média de 49 minutos.
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O lugar do capital linguístico na integração
O conceito de estratégia de integração que adotámos na nossa pesquisa tem por base o
modelo de estratégias de aculturação de Berry (2001, 2008) e implica um desejo por parte
dos indivíduos de manterem e afirmarem os seus laços com o país e a cultura de origem
e, simultaneamente, um desejo de conhecerem, participarem e serem reconhecidos pela
sociedade de acolhimento. Neste âmbito, a língua de acolhimento surge como um elemento crucial. O seu conhecimento poderá facilitar a participação na nova sociedade, mas o
seu desconhecimento poderá constituir uma barreira a uma boa adaptação, tornando os
imigrantes mais dependentes e mais vulneráveis (Grosso et al., 2008: 5).
A utilização da língua e a competência dos seus falantes expressam relações de poder.
As variações no sotaque, na entoação e no vocabulário refletem diferentes posições na
escala hierárquica social.
“Apesar de ser legítimo tratar as relações sociais como interações simbólicas,
ou seja, como relações de comunicação que implicam cognição e recognição ou
reconhecimento, não se pode esquecer que as relações de comunicação, por excelência - trocas linguísticas - são também relações de poder simbólico.” (Bourdieu,
1991: 37).
Os indivíduos falam com diferentes graus de autoridade e o peso das palavras depende
de quem as diz e de como são ditas. As palavras podem ser utilizadas como instrumentos
de coerção, de intimidação, mas também de delicadeza e de condescendência. A língua é
uma parte integrante da vida social, pois boa parte desta consiste numa rotina quotidiana
de troca de expressões linguísticas.
Na abordagem utilizada por Bourdieu (1991) - teoria da prática - o autor procura clarear
algumas questões relacionadas com a língua e com a utilização da língua. Para ele, os
falantes de uma língua não possuem todos a mesma aptidão para falá-la. A competência
dos indivíduos para falar determinada língua não se limita à sua capacidade de gerar
uma sequência ilimitada de frases gramaticalmente corretas, mas sim a capacidade que
têm de produzir expressões que sejam apropriadas a situações específicas. Os falantes
competentes possuem uma competência prática ou um sentido prático em virtude do
qual são capazes de produzir frases apropriadas às circunstâncias, ou seja, as frases ou
expressões que produzem fazem parte de estratégias práticas que possuem numerosas
funções e que são tacitamente ajustadas às relações de poder entre quem fala e quem
ouve. A sua competência prática diz respeito à capacidade que os falantes têm de se fazerem ouvir, de serem credíveis e, mesmo, obedecidos. Aqueles que falam têm de assegurar
que possuem as qualificações necessárias para o fazer em circunstâncias específicas e
aqueles que ouvem têm de reconhecer que quem fala merece atenção. O reconhecimento
do direito de falar possui formas de poder e de autoridade associadas.
O conceito chave que Bourdieu utiliza na sua abordagem é o de habitus (1991: 12). O
habitus diz respeito a um conjunto de disposições que inclina os agentes a agirem ou
reagirem de determinada forma. As disposições são adquiridas através de um processo
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de “inculcamento” no qual as experiências da primeira infância são particularmente importantes. Através de uma miríade de processos de treino e de aprendizagem, o indivíduo
adquire um conjunto de disposições, como por exemplo a forma de comer, de se sentar,
etc., que literalmente moldam o corpo e se tornam numa segunda natureza. O habitus cria
no indivíduo um sentido de como agir e de como responder no decurso da sua vida - sentido prático. Mas quando os indivíduos atuam, fazem-no num contexto social específico.
Determinadas práticas e perceções devem ser vistas não como um produto do habitus,
mas como um produto da relação entre o habitus e os contextos sociais específicos ou
campos em que os indivíduos atuam.
Um campo ou mercado pode ser visto como um espaço estruturado de posições no qual
estas e as suas inter-relações são determinadas pela distribuição de diferentes tipos de
recursos ou capital. Bourdieu destaca a importância do capital linguístico no campo ou
contexto social. O capital linguístico é para o sociólogo uma forma de capital social, entendido este como o conjunto dos recursos, reais ou potenciais, que estão ligados à posse
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento e
reconhecimento mútuos.
Uma das ideias centrais do trabalho de Bourdieu (1991: 14) é que há diferentes formas de
capital social, não apenas o capital económico no seu sentido literal (dinheiro, ações), mas
também o capital cultural (conhecimento, qualificações académicas) ou o capital simbólico (prestígio, honra). Uma das principais características dos contextos sociais, ou campos
como Bourdieu lhes chama, é a forma como estes deixam que uma forma de capital possa
ser convertida numa outra – por exemplo, a forma como determinado tipo de qualificações
educacionais pode ser tido em conta em empregos ou trabalhos mais bem remunerados.
Bourdieu (1991: 16) utiliza esta linguagem económica para analisar formas de influência
dentro de contextos sociais. Contudo, não pretende reduzi-las a meras interações económicas. A sua visão é de que as práticas descritas como económicas, como a compra e
venda de bens de consumo, são uma subcategoria das práticas pertinentes num campo
ou conjunto de campos, a economia de mercado. Mas além das práticas económicas, existem outras subcategorias de práticas pertinentes para outros campos, como a literatura,
a arte, a política ou a religião. Em vez de pretender reduzir todas as transações à sua natureza económica, Bourdieu pretende tratar a economia, no seu sentido restrito, como um
campo. Em campos que não sejam económicos, em sentido restrito, as práticas não têm
de ser tratadas na lógica económica de ganho financeiro. Porém, estas práticas podem ser
também entendidas numa lógica económica, em sentido lato, ao serem orientadas para o
aumento de um determinado tipo de capital (cultural, simbólico, etc.) ou para o aumento
de algum tipo de lucro (honra, prestígio, etc.).
Ao desenvolver uma abordagem em relação à língua e ao intercâmbio linguístico, Bourdieu (1991: 17) elabora e aplica as ideias que compõem a sua teoria da prática. Segundo
esta, as expressões linguísticas são formas de prática e, como tal, podem ser entendidas
como o produto da relação entre o habitus linguístico e o mercado linguístico.
Como explica também Edwards (2009: 28) há certos níveis mais profundos da comunicação numa língua estrangeira que no início se encontram fechados a quem ainda está
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a aprendê-la e, mesmo que adquira as capacidades técnicas suficientes para viver e trabalhar noutra comunidade de fala, estas podem não ser as bastantes para conseguir
apreciar, por exemplo, a sua literatura. O processo de aquisição desse habitus cultural
pode ser lento e tem implicações no entendimento de aspetos mais profundos da língua.
Digamos que o conhecimento da língua e da cultura caminham lado e lado e que só percebendo perfeitamente uma se pode compreender perfeitamente outra. Na linguagem
económica de Bourdieu, os produtos linguísticos possuem determinado valor num dado
mercado linguístico. Alguns produtos são mais valorizados que outros e, por conseguinte,
parte da competência prática dos falantes é saber como produzir (e ter a capacidade de
produzir) expressões que sejam altamente valorizadas nesses mercados.
A competência prática dos falantes não é uniformemente distribuída pela sociedade em
que a mesma língua é falada. Diferentes falantes possuem diferentes quantidades de
capital linguístico, ou seja, diferentes capacidades de produzirem expressões para um
mercado particular. A distribuição do capital linguístico está ainda relacionada com a distribuição de outras formas de capital, as quais definem a localização de um indivíduo
dentro de um espaço social. Diferenças em termos de sotaque, gramática e vocabulário
são indícios da posição social dos falantes e reflexos da quantidade de capital linguístico
e de outras formas de capital que estes possuem (Bourdieu, 1991: 22).
Ao tomar como garantidos certos aspetos da estrutura hierárquica social, os indivíduos de
classes sociais mais desfavorecidas em termos de capital cultural ou económico partilham
e aceitam um sistema de avaliação que trabalha contra eles. Este é um dos exemplos do
que Bourdieu chama poder simbólico ou violência simbólica. Este tipo de poder é transmutado para uma forma simbólica e, desta forma, dotado de uma certa legitimidade. Trata-se
de um poder invisível ao contrário do poder da força física. É um poder ou uma violência
subreconhecida enquanto tal e, por isso, reconhecida como legítima. O exercício do poder
simbólico assenta numa crença partilhada, ou seja, a sua eficácia pressupõe uma certa
forma de crença ou cognição, de tal forma que mesmo aqueles que menos beneficiam do
exercício do poder participam, até certo ponto, na sua própria sujeição ou subordinação. O
poder simbólico requer como condição de sucesso que aqueles que se sujeitam acreditem
na legitimidade do poder e na legitimidade daqueles que o têm, ou seja, dos que dominam.
É preciso notar que a utilização que Bourdieu faz do termo classe difere da mesma noção
tradicional da literatura marxista. Bourdieu não estabelece a classe em função da posse
dos meios de produção. Para ele as classes são um conjunto de indivíduos que ocupam
funções similares no espaço social, que possuem as mesmas oportunidades na vida.
Classe pode dizer respeito à divisão social existente nas sociedades atuais baseadas, por
exemplo, no género ou na etnicidade.
Os imigrantes ou comunidades de imigrantes podem ser classificadas enquanto classes e
podem ser alvo do exercício do poder simbólico entre a sociedade que domina e a comunidade que se subordina. A questão está em conseguir identificar de que modo é exercido
esse poder e de que forma podem as comunidades imigrantes resistir a ele.
O que Bourdieu vem destacar é a importância da língua enquanto capital simbólico como
uma dessas formas de resistência. Seguindo Bourdieu (1991), um imigrante, ao aprender
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a língua de acolhimento, adquire uma forma de capital social, neste caso o capital linguístico, que lhe permite ter melhores condições para se mover dentro da sociedade que o
acolhe. Quanto maior for este seu capital, mais apto estará para explorar o sistema de
diferenças em seu próprio proveito e assegurar um capital de distinção.
Integração e (re)construção identitária
A ideia de pertença a algo faz parte da noção que temos da nossa própria identidade. É
importante perceber a relação entre pertença e identidade para se entender a construção
identitária de um imigrante, a necessidade de integração na sociedade de acolhimento e
os fatores envolvidos nos dois processos.
“Desde que deixei o Líbano, em 1976, para me instalar em França, perguntam-me
inúmeras vezes, com as melhores intenções do mundo, se me sinto «mais francês» ou «mais libanês». Respondo invariavelmente «Um e outro!» Não por um
qualquer desejo de equilíbrio ou equidade, mas porque, se respondesse de outro
modo, estaria a mentir. Aquilo que faz que eu seja eu e não outrem é o facto de me
encontrar na ombreira de dois países, de duas ou três línguas, de várias tradições
culturais. É isso precisamente que define a minha identidade.” (Maalouf, 1998: 9).
Neste trecho do seu livro “Identidades Assassinas”, Amin Maalouf salienta os dilemas da
construção identitária de um imigrante. Primeiro, o hibridismo – sentir-se a pertencer, ao
mesmo tempo, à sua cultura de origem e à cultura de acolhimento. Segundo, a pertença
a vários grupos sociais – a sua comunidade cultural no país de destino e a sociedade
de acolhimento mais vasta. Terceiro, o facto de cada identidade ser única e de serem as
diferentes pertenças que a tornam única.
Existe uma relação entre aquilo que o indivíduo é enquanto ser humano e aquilo que é
enquanto reflexo dos grupos aos quais pertence. Existe uma continuidade entre estas
duas formas de existência - a individual e a social ou de grupo.
“A identidade significa uma continuidade ou, por outras palavras, uma linha inquebrável que percorre a longa e variada tapeçaria da vida de cada um. É esta
continuidade que liga a identidade individual à identidade social ou de grupo. A
nível pessoal é ela que nos garante a nossa integridade em curso; a nível do grupo
a continuidade traduz-se na ligação a um grupo estabelecida algures no passado
e continuada através da tradição.” (Edwards, 2009: 19)
Por identidade social entendem-se as características que os outros atribuem a um indivíduo. Estas podem ser vistas como marcadores que indicam, de um modo geral, quem
essa pessoa é. Ao mesmo tempo, posicionam essa pessoa em relação a outros indivíduos
com quem partilha os mesmos atributos. Se as identidades sociais estabelecem as formas pelas quais os indivíduos são semelhantes a outros, a identidade pessoal distingue-os enquanto indivíduos. Este tipo de identidade diz respeito ao processo de desenvolvimento pessoal através do qual formulamos uma noção intrínseca de nós próprios e do
relacionamento com o mundo à nossa volta (Giddens, 2007: 29- 30).
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Há nas identidades sociais uma característica que une todas as identidades individuais
que lhe pertencem. A identidade individual de um indivíduo é feita de múltiplas pertenças
a identidades sociais. Existe para a maior parte das pessoas a pertença a uma tradição
religiosa, a uma ou mais nacionalidades, a um grupo étnico ou linguístico, etc. Estas pertenças não têm todas a mesma importância, mas nenhuma delas é totalmente desprovida
de importância. Elas são os elementos constitutivos da personalidade. Se cada um desses
elementos se pode encontrar em grande número de indivíduos, jamais encontraremos a
mesma combinação em duas pessoas diferentes (Maalouf, 1998: 19).
Esta relação de pertença com identidade coloca dois problemas ao indivíduo: por um lado,
a necessidade de se sentir a pertencer e, por outro, a necessidade de se afirmar enquanto pertencente a algo. Se entendermos esta relação, conseguimos entender também a
necessidade de integração de um imigrante na sua nova sociedade, a sua necessidade
de afirmação como pertencente a essa sociedade, mas também como pertencente à sua
sociedade de origem e os problemas que a ligação às duas lhe coloca.
É, por conseguinte, na fronteira entre a pertença à comunidade imigrante e a pertença à
sociedade de acolhimento que o imigrante vai construindo a sua identidade. O imigrante
partilha certos atributos da comunidade imigrante à qual pertence e que o ligam à sua
cultura de origem; simultaneamente, à medida que se vai integrando na sociedade de
destino começa também a partilhar certos atributos dessa sociedade. Por um lado, tem
de lutar pela sua afirmação enquanto indivíduo e enquanto membro de um grupo cultural
que exige o reconhecimento dessas diferenças culturais na sociedade maioritária; por
outro lado, procura também integrar-se no seio dela, como mais um dos seus membros.
Nesta construção identitária, a sociedade de acolhimento tem um papel fundamental pela
forma como integra os imigrantes. Do lado dos imigrantes, é crucial a forma como se
procuram adaptar.
No caso da sociedade de acolhimento um dos maiores bloqueios à integração é a possibilidade de estereotipização do imigrante. Como afirma Edwards (2009: 20), as identidades sociais serão sempre, até certo ponto, estereotipadas na sua natureza, devido à sua
necessária generalização por todos os seus componentes. O problema está na redução
da identidade do imigrante a apenas uma das suas características, ou seja, a pertença
à sua comunidade. É preciso entender-se que a identidade de um indivíduo além de ser
constituída por várias pertenças é também mutável. A visão do imigrante por parte da
sociedade de acolhimento como essencialmente pertencente à sua comunidade leva-a,
como vimos anteriormente, a excluí-lo, porque vê nele um indivíduo com determinadas
características inerentes à sua cultura de origem, que nunca mudarão.
Neste tipo de contextos, para as minorias o termo identidade, ao invés de englobar tudo
o que caracteriza um indivíduo ou um grupo, é utilizado para afirmar aquelas características escolhidas ou herdadas que o definem como certo tipo de pessoa ou grupo e que
formam o seu auto entendimento.
No caso dos imigrantes, um fenómeno de grande importância no que respeita à aculturação é a mudança comportamental e é relativo às alterações psicológicas resultantes do
contacto cultural. Praticamente todos os comportamentos no repertório de uma pessoa
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são candidatos a mudanças após um envolvimento com outras culturas. Na maioria dos
casos, há uma transição bastante fácil, envolvendo tanto o abandono de alguns dos elementos da sua cultura como a aprendizagem de elementos de uma outra. Os indivíduos
podem mudar a forma como se vestem, o que comem, a forma como se cumprimentam,
até mesmo os seus valores, reduzindo algumas formas de vida quotidiana, substituindo-as por outras. O ritmo e a extensão da mudança individual estão claramente relacionados
com o grau de manutenção cultural dentro do seu próprio grupo, o que, por sua vez, está
ligado à situação demográfica, económica e política relativamente a outros grupos em
contacto. Embora existam muitas mudanças comportamentais para ser entendidas, uma
especial atenção tem sido dada ao conhecimento e uso de línguas e à sua relação com as
atitudes de aculturação (Berry, 2001: 621).
Berry (2001: 620) identifica duas dimensões ao longo das quais os imigrantes (re)constroem a sua identidade. A primeira destas dimensões é a identificação com uma herança
ou grupo cultural, a manutenção da própria cultura. A segunda é a identificação com a
sociedade dominante e o envolvimento com outras culturas. Estes dois aspetos da identidade cultural têm sido referidos pelo autor como identidade étnica e identidade cívica.
Usando essas duas dimensões de identidade, Berry (2001, 2008) identifica quatro estratégias de aculturação.
Estas estratégias consistem em duas componentes: atitudes e comportamentos (isto é,
as preferências e as práticas reais) que são expostos nos encontros interculturais quotidianos. Raramente existe uma coincidência entre o que um indivíduo prefere e procura
(atitudes) e o que é realmente capaz de fazer (comportamentos). Esta discrepância é
estudada em psicologia social e normalmente é explicada como sendo o resultado de
restrições sociais sobre os comportamentos (tais como normas, oportunidades, etc.) Não
obstante, muitas vezes há uma correlação positiva entre as atitudes e os comportamentos de aculturação, permitindo o uso de uma avaliação global das estratégias do indivíduo
(Berry e Sam, 2006: 33).
No plano cultural, os dois grupos em contacto (dominante ou não-dominante), normalmente, têm alguma noção sobre o que cada um procura fazer (por exemplo, as políticas
colonialistas ou as motivações para a migração), ou o que cada um faz ao outro durante o
contacto. Da mesma forma, os objetivos dos grupos culturais emergentes também influenciam as suas estratégias. Ao nível individual, tanto as mudanças comportamentais como
o stress gerado pelo processo de aculturação são resultado, pelo menos até certo ponto,
do que as pessoas tentam fazer durante a sua aculturação, e os resultados a mais longo
prazo (ambas as adaptações psicológica e sociocultural) muitas vezes correspondem aos
objetivos estratégicos definidos pelos grupos de que são membros (Berry e Sam, 2006: 34).
Berry (2001, 2008) faz uma divisão entre estratégias de assimilação e integração e entre
separação e marginalização, enquanto modos diferentes nos quais a aculturação (tanto de
grupos como de indivíduos) poderá ter lugar. Estas distinções envolvem duas dimensões,
enraizadas nas orientações mais para com o próprio grupo ou mais para com os outros
grupos. A primeira implica uma relativa preferência para a continuidade cultural: manutenção da herança cultural e identitária; a segunda para o contacto: a preferência relativa
para ter contacto e participar na sociedade em geral, juntamente com outros grupos.
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A estratégia de assimilação define-se quando os indivíduos não desejam manter a sua
identidade cultural e buscam a interação diária com a cultura de acolhimento.
Em contraste, a estratégia de separação surge quando os indivíduos dão valor a manterem-se fiéis à sua cultura originária e, ao mesmo tempo, evitam a interação com a
sociedade mais ampla.
A estratégia de integração é a opção quando há um interesse tanto na manutenção da sua
cultura original como nas interações diárias com outros grupos da sociedade de acolhimento. Neste caso, é mantido um certo grau de integridade cultural, enquanto ao mesmo
tempo o indivíduo procura, como membro de um grupo cultural, participar como parte
integrante da rede social mais abrangente. O grau de integração do indivíduo na sociedade é tanto maior quanto maior for o grau de participação na rede social mais lata da
sociedade de acolhimento. Pelo contrário, é tanto menor quanto os indivíduos prefiram
manter um maior grau de integridade cultural, ou seja, de ligação à cultura de origem.
Finalmente, a estratégia de marginalização define-se quando há pouca possibilidade, ou
interesse, na manutenção cultural (muitas vezes por razões de perdas culturais impostas), e pouco interesse em ter contactos com outros (muitas vezes por razões de exclusão
ou discriminação).
Em resumo, na estratégia de integração ambas as identidades de origem e de destino se
afirmam; na estratégia de marginalização, as pessoas não se sentem ligadas a nenhuma
das duas culturas; e nas estratégias de assimilação e de separação uma cultura é fortemente enfatizada sobre a outra.
A definição destas quatro estratégias de aculturação adotadas pelos grupos culturais baseia-se no pressuposto de que os grupos não dominantes e os seus membros individuais
têm a liberdade de escolher como querem envolver-se em relações interculturais. Porém,
nem sempre é este o caso. Isto é mais claro no caso da integração, a qual só pode ser
escolhida livremente e com sucesso por grupos não-dominantes, quando a sociedade
dominante é aberta e inclusiva na sua orientação para a diversidade cultural.
Segundo o autor, as questões que os imigrantes colocam a si próprios são: “Como devemos lidar com a manutenção da herança cultural e identitária? Como devemos lidar com
a construção de relações entre o nosso grupo cultural e a sociedade mais ampla?”. Em
todos os imigrantes, mesmo os que se dizem não integrados, existe um interesse tanto na
manutenção da sua cultura original como nas interações diárias com outros grupos; desejam manter um certo grau de integridade cultural, enquanto procuram participar como
parte integrante da rede social mais abrangente. Ou seja, na sua construção identitária
enquanto indivíduos procuram afirmar elementos pertencentes à sua cultura de origem
e à nova cultura de destino.
Resultados
De seguida apresentamos os resultados da investigação, dividindo-as em três partes: 1)
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Percursos migratórios; 2) Integração e (re)construção identitária, em que consideramos
a preservação da cultura de origem e a adaptação à cultura de acolhimento; 3) Usos dos
media na integração, dividindo-os em étnicos, mainstream e transnacionais e, por fim, os
seus usos na aprendizagem da língua de acolhimento.
1. Percursos migratórios
Os migrantes entrevistados descrevem um desejo de melhoria de vida, de encontrar, na
nova sociedade de acolhimento (Macau), emprego, ou um melhor emprego, mais de acordo com as suas qualificações, mais bem remunerado, que permitisse progredir financeiramente. Para os que partiram primeiro, a motivação principal foi esta. Para os que
se lhes seguiram, as razões pessoais estiveram muitas vezes na base da mudança, um
reagrupamento familiar.
Para ambos os países - de origem e de destino - a experiência migratória está a mudar. A
situação de crise que se vive em Portugal, por comparação à boa situação económica da
região de Macau e as ofertas profissionais para pessoas qualificadas permitem aos imigrantes portugueses pensar numa vida mais estável e com mais regalias do que teriam,
provavelmente, num Portugal em crise. A ideia de regresso é, por isso, pouco definida.
Está diretamente ligada a dois fatores: perspetivas pessoais e profissionais na região
de acolhimento e grau de integração. Os portugueses, o que perspetivavam em termos
profissionais quase sempre se concretiza; desde que sejam qualificados, obtêm uma proposta de emprego, mesmo que não a ideal logo no início, mais ou menos rapidamente, e
que permite uma situação estável no território pelo menos durante dois anos, o período
de um contrato de trabalho.
2. Integração
Cultura de origem
A transição necessária, a alteração de comportamentos no repertório de cada imigrante, que envolve tanto o abandono de alguns elementos da sua cultura como a aprendizagem de elementos de outras, não acontece para todos da mesma forma. Umas são
tomadas pela própria vontade de cada indivíduo; outras são necessárias à adaptação à
nova sociedade e, como tal, o indivíduo tem de as tomar para se integrar; outras, ainda,
vão acontecendo impercetivelmente ao longo do tempo de permanência na sociedade de
acolhimento. O grau de manutenção cultural ou de incorporação de elementos culturais
existentes na sociedade de acolhimento dita o grau de integração.
A maior ou menor facilidade de acesso ao país de origem também condiciona o nível de
integração atingido. Isto porque se, mesmo vivendo numa sociedade muito diferente, conseguem ter em paralelo uma vida mais próxima à que tinham na origem, a necessidade de
integração é menor. Esta constatação foi feita na comunidade portuguesa.
Primeiro, em Macau, pelo facto de a região ter sido administrada por Portugal até muito
recentemente, a forma de vida adotada pelos portugueses no território durante o período
de administração portuguesa, e que procurava ser feita à imagem do que acontecia em

92

Revista do Observatório das Migrações

Portugal, ainda pode ser mantida em muitas áreas, que vão desde as leis, à utilização do
português no funcionalismo público, até às tabuletas com indicações em português que
se veem no território.
Segundo, pelo poder económico que os elementos desta comunidade conseguem alcançar, podem, se quiserem, viajar para países ocidentais. Alguns vão a Portugal, no mínimo,
duas vezes por ano.
Terceiro, as possibilidades oferecidas pelas novas ferramentas mediáticas. No passado,
em que a carta era o meio de comunicação mais comum, entre o envio e a resposta passava pelo menos um mês, e o telefone era mais caro e seria inviável estabelecer conversas
quer em termos de duração quer de frequência como as que é possível estabelecer hoje.
Em especial os media transnacionais e a Internet permitem sentir uma proximidade entre
os membros da diáspora, entre a família e os amigos, que não seria possível há apenas
dez anos. Não só existem mais aplicações deste género, como os suportes são também
eles mais diferenciados. A referência ao uso dos smartphones foi muito mais frequente à
medida que avançou esta investigação. Poderá dever-se a um maior poder económico por
parte dos elementos desta comunidade para adquiri-los, mas julgamos que tal se deve,
sobretudo, à velocidade com que os produtos tecnológicos atingem a fase de maturação
e, consecutivamente, se tornam mais baratos e o seu uso mais banalizado.
Todos estes fatores elevam as experiências de transnacionalização a uma nova dimensão.
As fronteiras culturais atenuam-se e a construção identitária dos que migram é enriquecida por elementos não só das culturas de origem e de destino, mas de todas as outras com
as quais contactam, o que também acontece com indivíduos que nunca emigraram, mas
que têm hoje a possibilidade de estabelecer relacionamentos pessoais e profissionais
com pessoas no estrangeiro. As redes sociais, como o Facebook ou o LinkedIn, apoiadas
por funcionalidades que permitem comunicar e ver o outro - conterrâneos residentes
no resto do mundo -, tornam-no mais próximo, mais acessível. Nesta ligação ao resto do
mundo e na busca de se manterem informados sobre outros países, os imigrantes entrevistados referem em comum as grandes cadeias televisivas internacionais, como a CNN
ou a BBC, que veem através da televisão ou online.
Porém, as novas possibilidades que a tecnologia e os media oferecem podem atenuar as
“dores da adaptação”, porque fomentam uma maior ligação ao país de origem, mas é exatamente por este motivo que o grau de integração atingido pelo imigrante, que implicaria uma
maior adoção dos elementos singulares, únicos, da cultura de destino, poderá ser menor.
Como refere Alvord (2011), embora todos os imigrantes em foco na sua pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, tal como na nossa, usem a tecnologia para se “conectarem” a casa, as diferenças em termos de acesso e de infraestruturas têm consequências. Estas limitações afetam os laços psicológicos e emocionais com o país de origem.
Uma das formas que têm de manter estes laços é manterem-se informados sobre o país,
o que lhes permite manter e cultivar os laços que possuem com ele.
Cultura de acolhimento
A mudança na forma de vestir revela não só um desejo de adquirir elementos culturais do
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país de destino, mas também, sendo a forma de vestir um rótulo, revela uma declaração
de identidade. É das maiores mudanças que um imigrante pode fazer porque implica um
conflito em relação à cultura de origem e traduz-se num forte desejo de integração, de se
imiscuir na cultura local, passar despercebido entre os demais, diluir-se na paisagem e
ser visto com um igual e não como o outro.
Todavia, não podemos concluir que, por quererem afirmar valores da cultura de destino,
reneguem a de origem. Na estratégia de aculturação que adotam – integração - a extensão da mudança individual resulta de um natural desejo de adaptação, mas não significa
que não mantenham outros elementos da cultura de origem. Verificámos que o fazem
quanto às práticas religiosas, quanto ao que comem e a outros hábitos da vida quotidiana, que podem ser mantidos apenas dentro da comunidade ou não, como o falar com os
familiares e amigos em português.
Comunidade cultural na sociedade de acolhimento
Para o desejo de manutenção dos laços com a comunidade cultural dentro da sociedade
de acolhimento contribuem o sentimento que os imigrantes nutrem por ela, a forma com
a veem e a forma como procuram manter-se informados sobre ela.
Quanto à comunidade portuguesa, o tratar-se de uma comunidade muito pequena que
tem vindo a aumentar nos últimos anos tem efeitos a vários níveis. Primeiro, na sua identidade, já que inerente a este conceito está a ideia de permanente construção. Quando a
uma identidade coletiva se junta novos elementos, os reflexos nas identidades individuais
dos membros já existentes e na identidade da comunidade como um todo são inevitáveis.
A comunidade portuguesa tem passado, desde 1999, por transformações que resultam da
nova conjuntura da região, que passou de um governo português a um governo chinês e
que liberalizou o negócio do jogo. Por outro lado, a conjuntura europeia e a portuguesa
em especial, de crise económica, potenciaram o seu crescimento. A identidade da comunidade está em redefinição, mas continua a ser um pilar de Macau, tendo como fundamento
o seu papel histórico no território.
A sociedade de acolhimento
O desejo de afirmação de traços culturais do país de destino passa pela valorização dos
hábitos e costumes das comunidades locais, daí que a forma como os imigrantes veem a
sociedade de acolhimento - que neste caso passa a ser o outro - seja também importante
na estratégia de integração.
Quanto à comunidade portuguesa em Macau, a forma como vê as comunidades locais
parece estar fortemente condicionada pelo facto de a grande maioria dos seus membros
não saber falar cantonês nem mandarim e pelas próprias circunstâncias históricas do domínio português sobre esse território, que a coloca numa posição particular em termos do
capital linguístico e da necessidade de o alargar. Julga essas comunidades locais como
sendo fechadas quando o que verificamos é o próprio fechamento destes imigrantes na
sua própria comunidade. A dificuldade em aprender línguas tão distantes da sua língua
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materna e a evidência de que não é preciso sabê-las para conseguir um emprego contribuem para este ciclo vicioso. Não aprendem porque é difícil e moroso – ficam limitados a
falar com membros da comunidade ou das outras comunidades através da língua franca,
o inglês – não conhecendo melhor as comunidades locais sentem-nas fechadas - como
pensam não haver abertura para conhecê-las melhor e à respetiva cultura, cujos hábitos
consideram muito peculiares, não cultivam o interesse pela aprendizagem das línguas e
investem o seu tempo noutras atividades.
Ainda assim, a maioria manifestou interesse por se manter informada sobre a sociedade
de acolhimento, até porque tal é facilitado pela existência de media étnicos em línguas
portuguesa e inglesa em Macau e pelos media da região vizinha, Hong Kong.
A língua de acolhimento
A língua de uma sociedade de acolhimento, sendo um dos principais pilares identitários
de uma cultura, é o elemento mais importante a ser adquirido no processo de integração.
Dada a sua importância, pode ser o principal facilitador se os imigrantes a souberem falar, mas também a principal barreira se não conseguirem. Na aprendizagem de qualquer
língua a motivação e o tempo são os fatores que mais determinam o sucesso ou insucesso
desse empreendimento.
No caso da comunidade portuguesa em Macau, dos 29 entrevistados, apenas um, filho de
mãe chinesa e pai português, fala bem cantonês, mas não sabe escrever. Dos que dizem
saber falar, apenas possuem conhecimentos elementares da língua, mas também não
sabem escrever. Apenas um dos imigrantes possui competências na escrita e na fala de
mandarim, porém, apenas razoáveis. Ainda assim, todos estavam empregados ou em vias
de o conseguirem, numa sociedade em que apenas 2,7 por cento da população fala português, entre estes os 0,3 por cento que o têm como língua materna, valores que expressam
bem as particularidades desta experiência migratória.
Tal como referido pelos nossos entrevistados, mesmo que o cantonês seja falado pela
grande maioria da população, não é necessário saber falar a língua para, mais do que
sobreviver, viver e trabalhar em Macau. Consequentemente, sendo a sobrevivência no
país de acolhimento uma das principais motivações para a aprendizagem da língua, este
é um fator que se exclui. Com alguma motivação poderiam aprender a língua, ainda que
mais lentamente. De facto, todos já encetaram algumas tentativas para aprender e os que
desistiram pensam em retomar. As principais razões apontadas para a desistência são a
dificuldade em aprender uma língua tão diferente e a falta de tempo.
Sublinhamos que as respetivas línguas de acolhimento, português e cantonês, relativamente às línguas de origem, possuem uma raiz muito diferente e para os imigrantes as
diferenças culturais entre a origem e o destino são substanciais. A facilidade em afirmar
e manter os laços com o país de origem e o facto de a língua portuguesa ainda sobreviver em Macau, persistindo dificuldades na aprendizagem do cantonês pelos portugueses
em Macau, constituem fatores determinantes do menor grau de integração cultural dos
portugueses em Macau.
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3. Os usos dos media na integração
As audiências constituídas por imigrantes dividem a sua atenção entre os media étnicos,
mainstream e transnacionais. Dependem dos meios de comunicação transnacionais para
partilha do seu sentido de identidade, mas os contextos locais e nacionais onde vivem, em
que atuam media étnicos e mainstream, são igualmente importantes para a construção
identitária destas comunidades (Georgiou, 2005).
Média étnicos e mainstream
Estes media são encarados como diferentes na sua essência. Os media étnicos são interpretados pela ideologia dominante (e assimilacionista) como potencialmente perpetuadores de diferenças identitárias enquanto os media da maioria, ou mainstream, são
encarados como “integradores” (Carvalheiro, 2008: 55).
Num estudo sobre os media étnicos em Portugal, feito por Isabel Salim (2008), a autora
colocava a questão: “Os meios de comunicação étnicos ajudam no acesso à informação e
adaptação dos imigrantes, podendo também ajudar no processo de integração, ou, pelo
contrário, fecham a comunidade imigrante sobre ela mesma, diminuindo as possibilidades
de integração e adaptação?” (Salim, 2008: 81).
A resposta ia no mesmo sentido da de autores como Wood e King (2001), que consideram
que os média étnicos tanto podem ajudar os imigrantes a sentirem-se em casa nos seus
países de destino - servindo de meio de aprendizagem sobre a nova sociedade e sobre
as formas como se podem adaptar a esta - como podem contribuir para “atrasar” o seu
processo de integração, ao promoverem o fechamento dos imigrantes dentro da sua comunidade. Ou seja, as conclusões dependem de outros fatores. Como explica Carvalheiro
(2008: 57), “O uso dos média não deve ser encarado como consumo em sentido restrito,
mas também como prática, ou seja, não basta perguntar que produtos se consomem, mas
também é preciso considerar como e com quem são consumidos. Ignorar a articulação
dos média com a comunicação face a face resulta num media centrismo fatal para a
compreensão das identidades étnicas, dado o papel que os círculos de interação têm na
definição de pertenças”.
No nosso estudo procurámos saber não só que media os imigrantes usam e como. Procurámos também conhecer os seus percursos migratórios, como se processa a sua integração, a sua ligação às culturas de origem e de destino e qual a importância da língua
de acolhimento.
A comunidade portuguesa está em Macau há cerca de 500 anos e administrou o território
até recentemente.
No entanto, esta relação com o território, ao contrário do que poderia ser expectável, tem
muito menos impacto no grau de integração do que a posse de capital linguístico e de
capital de conhecimento. No caso da comunidade portuguesa o seu capital de distinção
compreende as suas qualificações profissionais diferenciadas e a particularidade de a
língua portuguesa ser uma língua com poder naquele contexto. Quanto aos usos dos
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media verifica-se o mesmo. O tipo de media usado tem menos impacto na integração do
que a posse de capital linguístico e de capital de conhecimento. A ideia de que os media
étnicos são perpetuadores de diferenças identitárias e de que os media mainstream são
integradores não se verificou.
As razões que explicam esta conclusão devem-se, em primeiro lugar, ao facto da sociedade de acolhimento adotar uma estratégia pluricultural e não assimilacionista; em
segundo lugar, porque o uso dos media está condicionado pelo conhecimento das línguas
de acolhimento.
A comunidade portuguesa residente em Macau usa essencialmente os media étnicos no
sentido de obter informação sobre o país de origem. Os media étnicos usados são os
jornais e revistas em português ou produzidos por portugueses, o canal de televisão
português da Televisão de Macau (TDM), e a Rádio Macau. O seu uso vai no sentido da
obtenção de informação, na língua de origem ou em inglês, não só relativa à comunidade,
mas também informação mainstream, ou seja, do que acontece na sociedade de Macau
como um todo. Esta constatação vai ao encontro do que diz Georgiou (2005), “[os media
étnicos] adotam o papel de mediadores entre a informação mainstream e as comunidades
imigrantes”.
Na comunidade portuguesa em Macau, o uso dos media mainstream também é condicionado pelas línguas de acolhimento. O desconhecimento das línguas chinesas faz com
que não usem os media em cantonês e mandarim, escolhendo os media em inglês e
português. Nestes procuram, principalmente, informação sobre a região de acolhimento,
em que se inclui não apenas Macau, mas também Hong Kong, o resto da China e outros
países asiáticos.
Ambos os meios, étnicos e mainstream, indicam, assim, a adoção de uma estratégia de
integração.
Media transnacionais
Os estudos sobre os media transnacionais evidenciam o seu papel na manutenção dos
laços entre as comunidades imigrantes e os respetivos países de origem (Elias e Lemish,
2006, 2008) e a relevância das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em especial da Internet, na concretização de aspirações migratórias, ao serem utilizadas para
explorar o mundo, procurar oportunidades, informações, contactos e novas ideias (Burrell
e Anderson, 2008).
Na nossa investigação verificamos que, nas duas comunidades, os media transnacionais,
aqui incluindo os media nacionais acessíveis pela Internet, são utilizados na manutenção
de laços com o país de origem. Na comunidade portuguesa, os mass media (com conteúdos de muitos para muitos) também são usados quer para obter informação sobre o país
de origem, e neste caso o principal é a RTP Internacional, quer para obter informação
sobre o resto do mundo. Na comunidade portuguesa o acesso é feito, maioritariamente,
através de televisão por cabo e TDT.
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Alguns membros desta comunidade, além de media transnacionais ocidentais, utilizam
também os asiáticos, como alternativa à agenda mediática ocidental. São apontadas as
cadeias televisivas Al Jazeera e Russian Television, o jornal China Daily do governo chinês
e os media de Hong Kong. Mais do que notícias sobre o que se passa especificamente nas
regiões de onde são transmitidos, procuram informação alternativa a acontecimentos de interesse internacional, que são também transmitidos em meios ocidentais. Fazem-no conscientemente, tendo a noção que a verdade dos factos, se se quiser alcançá-la, está algures
no equilíbrio entre os dois, porque os meios asiáticos também eles têm os seus próprios
interesses e seguem as suas próprias agendas, influenciadas pelos respetivos governos.
Quanto aos novos media transnacionais, com formato de um para um ou de muitos para
muitos, são utilizados para contactar familiares e amigos, quer estejam no país de origem
quer estejam noutro país. A presença de conhecidos em outros países, a busca de notícias
e a procura de oportunidades de emprego no resto do mundo, através das redes sociais,
como Facebook e Linkedin, fazem com que as experiências de transnacionalismo ultrapassem as barreiras do país de origem e do país de destino. Esta constatação vai ao encontro da trajetória referida por Burrell e Anderson no seu estudo de 2008, que salientava
o facto de o uso das TIC pelos imigrantes em foco não se integrar no quadro conceptual
definido pelo transnacionalismo, o qual é estruturado com base na premissa de que o
horizonte social dos imigrantes se limita ao país de origem e ao país de acolhimento. No
nosso estudo, verificámos que as plataformas móveis utilizadas - que não são referidas
pelos autores, pois em 2008 a principal era o computador pessoal (PC) - são muito mais
variadas. Além do computador são mencionados os tablets e os smartphones e a diversidade de aplicações um para um é também muito maior.
Usos dos media na aprendizagem da língua de acolhimento
No âmbito da aprendizagem das línguas de acolhimento com raízes muito diferentes das
da língua materna, o uso dos media entre imigrantes revelou-se pouco eficaz quando o
conhecimento da língua ainda é parco.
No caso da comunidade portuguesa em Macau são pouco utilizados, porque na maioria dos casos essa pré-condição não se verifica, pelo que estes imigrantes preferem na
maioria recorrer a aulas em grupo ou particulares. Apenas para os imigrantes com conhecimentos razoáveis ou bons da língua - e nesta situação só encontrámos um - se
revelou útil e mesmo assim apenas com o acompanhamento de um tutor. As aplicações
para smartphones, como por exemplo dicionários e outras para autoestudo, são úteis
também nestes casos. Para os que possuem conhecimentos médios da língua - e nesta
situação encontrámos os casos de imigrantes que aprenderam cantonês na infância e na
adolescência - ver programas com legendas em inglês ou em português pode ajudar, mas
é sobretudo útil para criar uma habituação às tonalidades das línguas e para observar
hábitos e costumes chineses. Nestes casos, os CD com textos e palavras ajudam especialmente na aquisição de consciência para os tons. Cursos na Internet não são eficazes se
não existir em paralelo a frequência de aulas, em grupo ou particulares, ou a existência
de alguém que possa decifrar o que se está a ver e a ouvir e corrigir os tons. Para todos
os níveis, as aulas via Skype podem ser úteis, pela disponibilidade de horários e acesso a
um maior leque de professores, que não só os existentes em Macau.
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Considerações finais
A importância de falar a(s) língua(s) de acolhimento na integração
No processo de integração, o círculo de relações pessoais que cada imigrante cria é fundamental. A maior ou menor dificuldade em ultrapassar as barreiras culturais dita uma
maior aproximação à comunidade portuguesa, às comunidades expatriadas, à comunidade macaense (luso-chinesa) ou a outras comunidades chinesas de Macau ou de cidades
vizinhas, como Hong Kong e Zhuhai. A dificuldade em comunicar numa língua comum
surge aqui como a principal barreira.
O fechamento na comunidade portuguesa a par do mesmo sentimento em relação à comunidade chinesa local dá-se devido ao desconhecimento da principal língua de acolhimento - o cantonês. A barreira linguística é o principal fator que os entrevistados identificam como entrave à integração na sociedade macaense.
Hoje, muito mais do que nos anos anteriores a 1999, a língua é um entrave também no
emprego. Não só cada vez mais o português está a ser substituído pelo mandarim, como
nos serviços há cada vez menos pessoas a saber falar português.
No círculo social dos imigrantes entrevistados encontram-se outros portugueses: indivíduos de outras nacionalidades, ou seja, imigrantes pertencentes ao circuito mais alargado da comunidade expatriada de Macau, chineses de Macau, de Hong Kong e da China
continental e, ainda, macaenses (indivíduos que pertencem à comunidade luso-asiática).
Nestas relações sociais, o desconhecimento de línguas surge como uma limitação. Na
maioria dos casos, o acesso a um meio social mais vasto dentro de Macau é limitado,
porque praticamente ninguém na nossa amostra sabe falar bem cantonês. Apesar de,
através do uso do inglês, o estabelecimento dessas relações ser possível, não é suficiente.
O desconhecimento da principal língua falada em Macau veda-lhes o acesso a elementos
culturais que só sabendo a língua poderiam perceber. Mais do que isto, para quem sabe
falar cantonês, quem vive em Macau e não conhece a língua de acolhimento é visto como
não fazendo parte da sociedade local. Já os que sabem são mais bem aceites.
Não obstante, o saber falar a língua não basta para se ser identificado como um local, é
necessário conhecer também os gestos, a entoação, as expressões características que um
chinês de Macau utiliza quando fala. São estas especificidades, que Edwards (2009: 28)
identifica como níveis mais profundos da comunicação numa língua estrangeira, que se
encontram fechados a quem ainda está a aprendê-la. Tal não quer dizer necessariamente
que a língua seja um elemento de exclusão, já que é possível aprender cantonês tal como
é possível aprender a falar qualquer língua. No entanto, é necessário tempo e motivação.
Assim, até que ponto existe interesse ou motivação na aprendizagem do cantonês? Quem
quer aprender está disposto a despender o tempo necessário a esse empreendimento.
A motivação para a aprendizagem da língua parte do desejo de conhecer melhor essa
cultura, os tais elementos privados, e de um desejo de identificação, de imitação dos naturais da região. Saber falar cantonês seria um meio de poder abranger um maior leque
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de possibilidades dentro das relações sociais, de poder comunicar e de poder entender o
mundo em redor. Como diz Bourdieu (1991), o processo de aquisição do habitus cultural
pode ser lento e tem implicações no entendimento de aspetos mais profundos da língua.
O conhecimento da língua e da cultura caminham lado e lado e só percebendo perfeitamente uma se pode compreender perfeitamente outra.
O que se verificou neste estudo é que, quanto menor é a identificação dos imigrantes com
a cultura de destino, menor é o seu desejo de interação com a comunidade local. Para
interagir com a comunidade local e conhecê-la é preciso saber falar cantonês. É quase um
círculo vicioso, porque, por não saberem a língua, não têm acesso a outros elementos da
cultura chinesa de Macau e o julgamento - ou a impressão - com que ficam à partida pode
estar completamente condicionado pela impossibilidade de conhecê-la melhor devido ao
desconhecimento da língua. Daí que a perceção que têm do outro, chineses e macaenses, possa estar toldada pelo desconhecimento da língua de acolhimento mais falada, o
cantonês. A ideia de as comunidades chinesa e macaense serem fechadas aparece nesta
sequência. Pelo facto de não existir uma possibilidade de comunicação, os portugueses
sentem uma espécie de rejeição por parte da comunidade local. Quando quebrada a barreira linguística, as barreiras e diferenças culturais atenuam-se.
A ideia de que são comunidades fechadas parece, no entanto, estranha, já que a própria
comunidade macaense resulta de um cruzamento entre portugueses ou lusodescendentes e asiáticos. E é estranha também, porque ainda existem muitos macaenses que sabem
falar português. De facto, a língua parece mesmo ser o principal entrave. Nos casos em
que, mesmo que os portugueses não saibam falar cantonês, os chineses consigam falar
português, os contactos sociais menos superficiais são possíveis e as distâncias culturais
encurtam-se.
As interações com macaenses e chineses são possíveis, mesmo que se deem em inglês
ou português. As diferenças fundamentais entre serem em cantonês, ou não, são: o acesso a um número muito menor de pessoas, pois apenas cerca de 40 por cento da população de Macau fala inglês e apenas cerca de dois por cento fala português; e o grau de
integração na sociedade de acolhimento que se consegue atingir não sabendo a língua, já
que o conhecimento da língua e da cultura caminham lado a lado. O facto de o mandarim
e o cantonês serem línguas muito diferentes do português e consideradas muito difíceis
faz com que a sua aprendizagem exija muita motivação. Especialmente para quem tenta
aprender o mandarim, a impossibilidade de praticá-lo no dia-a-dia é outro motivo para a
desistência. No entanto, muitos dos entrevistados arrependem-se de não terem aprendido. Quem tem contratos de dois anos e, mesmo querendo ficar em Macau, vê o seu
regresso poder acontecer a qualquer momento, não se lança nesta caminhada logo desde
início. Mas à medida que os contratos se vão renovando e se cria uma situação estável
em Macau, dois anos acabam por se transformar em quatro, dezasseis, vinte anos, como
em alguns casos.
Uma das principais motivações para a aprendizagem da língua é a sobrevivência na sociedade de destino e o que constatámos é que todos os imigrantes se sentem integrados,
mesmo não falando as línguas de acolhimento. Para os portugueses, não é necessário
falar cantonês para sobreviver em Macau. Mais do que sobreviver, é possível viver e tra-
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balhar em Macau sem utilizar qualquer das línguas, devido à existência de uma infraestrutura que ainda funciona em português e ao uso do inglês.
Estes resultados estão em linha com o que verificou Amaro (2014) na sua investigação.
Diz a investigadora que, por um lado, existe a ideia, entre os seus entrevistados, de que
aprender cantonês é desnecessário porque usam o inglês para interagir com a comunidade chinesa. Por outro lado, existe a noção de que, se soubessem falar cantonês, teriam um
maior sentimento de integração na sociedade de Macau. Aqueles que não aprenderam a
língua apontam como razão a língua ser difícil e a sua aquisição exigir tempo e dedicação.
O facto de referirem que é uma “perda de tempo” sugere, segundo a autora, não apenas a
dificuldade em aprender a língua, mas também a perceção generalizada de que o cantonês não é essencial para atingir o que chama de nível funcional de integração.
A questão está em perceber como é possível que os imigrantes portugueses atinjam
um certo grau de integração e, mais do que isso, se de facto se podem considerar integrados.
Para tal, teremos de esclarecer certas particularidades do contexto de Macau e do que
entendemos por integração. Nesta investigação adotámos a definição de Berry e Sam
(2006) em que, para que se possa dizer que a integração é a estratégia de aculturação adotada pelo imigrante, este tem de demonstrar um interesse pela afirmação dos
valores das duas dimensões culturais da sua identidade, a cultura originária e a de
acolhimento.
Quanto à língua, da análise à situação profissional dos imigrantes portugueses e ao mercado de trabalho de Macau, verificamos que na nossa amostra existem muitos elementos
que trabalham para a função pública onde falam português, alguns são professores e
falam português ou inglês nas suas aulas, outros trabalham para empresas em que o
inglês é a língua de comunicação, como casinos ou ateliers de arquitetura, ou então trabalham para outros portugueses. Assim, a própria conjuntura relativa a emprego a par
das elevadas qualificações dos imigrantes portugueses, que em muitos casos não são
substituíveis por um local, permite-lhes não ter de saber a língua de acolhimento para
conseguir um emprego - e o ter emprego é uma das principais condições para a inserção
ativa na sociedade e para se ser reconhecido por esta.
Recorrendo a Bourdieu (1991), no caso da comunidade portuguesa, a parte do capital
linguístico que se refere especificamente ao conhecimento do cantonês não se revelou
importante na aquisição de um capital de distinção. No entanto, no meio social e profissional em que circulam, a forma como falam, o traquejo e a capacidade de adequarem o vocabulário aos contextos é, tal como em qualquer classe - indivíduos que ocupam funções
similares no espaço social, que possuem as mesmas oportunidades na vida –, importante
para assegurar capital de distinção. O que acontece é que no seio da sociedade de Macau
em sentido lato, a prosperidade destes imigrantes está muito mais relacionada com a
posse de um capital de conhecimento, ou seja, qualificações elevadas e diferenciadas. É
este o fator que os distingue e lhes permite ocupar um lugar, ter um papel importante em
Macau, e assim sentirem que lhe pertencem, não só porque têm uma participação cívica,
mas também porque são reconhecidos pela posse desse capital de distinção.
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O levantamento que apresentamos mostra uma visão panorâmica
da história dita “oficial” da imigração alemã para o Brasil, conferindo-lhe detalhes sobre aspetos correspondentes a ambos os países,
Alemanha e Brasil, que perpassaram os interesses dos indivíduos
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história não oficial, relatada por depoentes descendentes de imigrantes alemães no Brasil, que nos apresentaram dados sobre a
construção das suas identidades. Apresenta-se interface entre a
história “oficial” da imigração dos alemães para o Brasil e a história
“vivida” contada por descendentes de imigrantes alemães cuja existência é atravessada por factos de outrora, que permanecem vivos.
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This paper shows overview about the “official” story German immigration to Brazil, giving details on aspects related to both countries
- Germany and Brazil, which permeated interests of the individuals
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to expand the understanding of the migratory movement in unofficial perspective of history, this paper reported the view from descendants of German immigrants in Brazil. This one´s reports the
construction their identities, sharing their life stories; This article
argues the interface between the “official” history of immigration
of Germans to Brazil and the “lived” history, told by descendants of
German immigrants whose existence is transfixed by events of the
past in everyday experiences.
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n O reconhecimento do sujeito imigrante a partir do levantamento
histórico da colonização alemã no Brasil - um passado presente
Diane Portugueis

Introdução
Visando a emergência dos novos fluxos migratórios pelo globo, com reflexos também no
Brasil, procura-se com apoio da pesquisa acerca da imigração histórica, e tendo como
exemplo da história a imigração de alemães para o Brasil, compreender as nuances deste processo, a construção sociopolítica, os desdobramentos e verificar com o recurso a
alguns relatos de descendentes de alemães, como questões do passado ainda se repercutem no presente e na formação da sua identidade.
O objetivo deste artigo é envolver o leitor nesta viagem histórica e proporcionar um olhar
crítico na constituição deste movimento migratório, lançando sementes para pensar no
presente, na importância do movimento histórico-social que inclui a formação de novos
fluxos, bem como a construção de políticas de pertencimento cultural para os sujeitos
envolvidos.
Este texto desenvolve-se a partir de cinco pontos: o primeiro acerca da génese da imigração alemã para o Brasil – como esta imigração se constituiu apoiada pelo governo
brasileiro e agências de imigração; o segundo ponto acerca das barreiras interétnicas
e o deutschtum – localização das colónias alemãs no Brasil e do isolamento dos seus
habitantes, algo que colaborou para a sua não assimilação por outros habitantes e para
o receio do governo brasileiro do chamado perigo alemão; um terceiro ponto acerca do
caso da cidade de São Paulo, para descrever o percurso da presença alemã, caracterizando a colonização a princípio não visada pelo governo brasileiro, a inserção alemã e o
rápido desenvolvimento da região de Santo Amaro; um quarto ponto acerca da tentativa
do governo brasileiro no período político conhecido por Estado Novo de homogeneizar
os estrangeiros, em especial alemães e japoneses, para torná-los “abrasileirados” num
movimento de aculturação à força. O artigo conclui com uma reflexão acerca do papel da
História no sentido da vida dos descendentes no presente, analisando sucintamente a relação entre história, formação da identidade, vivências no presente e perspetivas futuras
a partir dos questionamentos apresentados.
Génese da imigração alemã para o Brasil
O fluxo imigratório alemão para o Brasil teve início na abertura dos portos brasileiros às
nações amigas, pelo príncipe regente D. João VI, no ano de 1808. Foi implementado após
o decreto de 25 de novembro do mesmo ano, o que possibilitou o acesso à propriedade
fundiária a estrangeiros, incentivando a entrada de grupos imigrantes de variadas procedências. Petroni (1982 apud Siriani, 2003) refere-se à imigração como fator civilizador.
A presença dos alemães no Brasil no período colonial, ainda que em números diminutos,
representou uma imigração de qualidade, na medida em que no país permaneceram estudiosos, artistas, engenheiros, artífices e militares de origem alemã (idem, 2003).
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Willems (1980) considera a etnia definida linguisticamente para chegar ao número máximo de cerca de 500 mil imigrantes da língua alemã, desde meados de 1827 até 1940, este
número inclui também imigrantes da Áustria, Rússia, Polónia, Checoslováquia e Suíça. A
imigração alemã no Brasil numericamente, foi muito menos significativa do que a italiana,
portuguesa, espanhola e japonesa. Também não apresentou um período de maior afluxo;
caracterizou-se por entradas mais ou menos constantes no período de 1850 a 1919, com
aumento brusco na década de 1920, relacionados à dificuldade do pós-guerra na Alemanha (Seyferth, 1994).
Ainda que menor em relação a outros grupos étnicos, a sua importância no contexto
imigratório brasileiro, tem a ver com a forma de participação no povoamento dos três
estados do sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) que ocorreu em zonas
pioneiras e com a formação cultural de comunidades com traços específicos. Segundo Huber (2007: 280) especificidades étnicas visíveis na organização comunitária dos imigrantes dirigidas a centros urbanos chamaram a atenção dos nacionalistas brasileiros, o que
gerou situações de conflito que perduraram até a década de 1940. Os pontos mais críticos
foram alcançados na época das duas Guerras Mundiais. Na avaliação de documentos,
Magalhães (1998: 24) refere o desejo da realização da utopia dos alemães por conquistar
o “Novo Mundo”, onde havia terras abundantes e trabalho para todos.
De acordo com Huber (2007: 280) a colonização começou em 1818, com a colónia Leopoldina – nome da imperatriz que estimulou a imigração alemã na Bahia, seguido da
fundação de Nova Friburgo na região serrana do Rio de Janeiro em 1819, por imigrantes
suíços. A autora enfatiza a participação dos alemães no processo de colonização do Brasil,
já desde a fundação da primeira colónia na Bahia, em 1818. Com presença significativa
em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, a maioria empenhou-se em projetos
baseados na pequena propriedade familiar, nas zonas rurais da região Sul. Davatz (1980)
acrescenta que no Sul do Brasil, verdadeiros colonos foram recebidos, ou seja, entravam
imediatamente na posse da terra e passavam a viver como proprietários rurais. Seyferth
(2000a) coloca que, como um todo, o sistema de colonização produziu um campesinato
com características próprias, tendo como unidade básica a pequena propriedade familiar no curso de um processo de povoamento que correspondeu a sucessivas levas de
imigrantes, no período que foi de 1824 até o início da década de 1930, com progressiva
diminuição do fluxo imigratório na década de 1930.
A colónia alemã indicava um estilo de vida distinto, com culturas camponesas diversas,
costumes, hábitos e organização comunitária estruturada num contexto vivido como pioneiro, quando o contacto com a sociedade nacional abrangente era restrito à parcela da
população envolvida na atividade comercial ou residente nos núcleos urbanos (Seyferth,
2000b). Ainda neste contexto, cabe ressaltar a existência de grande heterogeneidade
cultural entre os imigrantes alemães. Grande parte deles chegou ao Brasil muito antes
da unificação política da Alemanha. Pertenciam a “países diferentes”, considerando-se
mutuamente como estrangeiros. Havia grande diferença também entre os grupos de
alemães protestantes e católicos, diferenças que originaram reagrupamentos na auto
colonização no Brasil de acordo com Willems (1980). Siriani (2003: 43) salienta ainda que
“o convívio entre os alemães de diferentes procedências regionais jamais havia sido impedimento para uma conduta cordial entre os membros dos grupos”. Estes apresentavam
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redes de relações sociais interligadas, tanto entre si como em relação à população nativa
que os acolheu. As maiores diferenças existentes de facto, eram os dialetos e as crenças
religiosas. Era necessário que se apoiassem em terra estrangeira, por isso as diferenças
eram diminuídas em função da necessária união.
Ainda de acordo com a autora supracitada, o ponto de partida para a imigração oficial
foi o decreto de D. João VI, com data de 16 de março de 1820, que declarava de maneira
explícita o interesse do governo em incentivar a entrada de cidadãos alemães e daqueles
outros países que considerassem oportuno estabelecerem-se em território brasileiro. O
que o decreto não explicitava, contudo, era o porquê de tal posicionamento em relação
aos alemães. Siriani (2003) e autores como Seyferth (1982, 1994, 2000a) e Lorenz (2008)
apontam ter sido esta uma política imigratória voltada para o branqueamento da população. Segundo as autoras o imigrante europeu foi considerado o tipo racial mais adequado
para purificar a raça brasileira e também o tipo de mão-de-obra adequada para solucionar
o problema económico vigente, sobretudo, após a abolição do tráfico de escravos africanos. “Simultaneamente à abolição dos escravos, surgiram no Brasil ideias raciais: alguns
abolicionistas declararam-se explicitamente contrários à imigração de trabalhadores não
brancos, como os asiáticos” (Lorenz, 2007: 31).
Defendeu-se o recrutamento exclusivo de trabalhadores brancos para aumentar a massa
ariana no Brasil. Sobre o ideal de branqueamento “o Brasil deveria tornar-se um país
onde, atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberdade do nosso regime, a
imigração europeia traga sem cessar para os trópicos uma corrente de sangue caucásio
vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo” (Nabuco apud Lorenz, 2008:
31).
Da “miscigenação branca” dependeria a homogeneização da população brasileira, este
processo não deveria ser prejudicado por outras “raças”. Ilustra o espírito desta época,
os dizeres de Davatz (1980: 31) “Como o sal permite saborear alimentos naturalmente
insípidos, assim também a mistura bem proporcionada de sangue germânico é salutar a
qualquer povo [...]”.
De acordo com Seyferth (2000a, 2000b) os critérios de seleção de imigrantes visavam
europeus brancos a promover e aumentar a civilização do vasto Reino do Brasil. Trazer
colonos significava povoar o território, produzir alimentos e desenvolver artes e ofícios,
segundo os discursos dos defensores da imigração da época, gente afeita ao trabalho
(Seyferth, 2000b). A ideia de civilização com base no apoio à vinda destes imigrantes trazia
consigo pressupostos de exclusão, cujas distinções fenotípicas eram consideradas muito
importantes: os «piores elementos colonizadores» segundo diretores de colônia, eram comunistas, condenados, ex-soldados e a «escória das cidades» que os governos europeus
«expeliam» e que o Brasil devia mandar de volta. Refugiados, deficientes físicos, ciganos,
ativistas políticos, velhos, etc., também estavam arrolados, inclusive na legislação, como
«indesejáveis»” (Seyferth, 2000b: 2).
De acordo com Oliveira (2008: 32) a discussão sobre os interesses envolvidos na imigração (ou colonização) assumiu grande importância na abordagem do processo de integração dos imigrantes e dos seus descendentes no Estado, na economia e na sociedade
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brasileira. O autor cita Luiza Iotti (2001: 21) em relação ao reflexo da legislação imperial
brasileira, sobre “contradições existentes na sociedade brasileira em relação à política
imigratória a ser adotada pelo império.”
Ressalta-se que os imigrantes germânicos chegaram ao Brasil no meio de uma política
excludente, quer por parte do povo brasileiro que considerava os negros mão-de-obra não
qualificada, portanto, não bem-vinda, quer por parte da própria Alemanha, que conferiu
aos seus cidadãos condições de vida dificultosas. A partida de indivíduos indesejados para
a redução de gastos foi estimulada. Caso eles fossem deficientes, criminosos, doentes
etc… (Karastojanov, 1999; Siriani, 2003)
Neste contexto, cabe a reflexão sobre a situação em que se deu a imigração. A ideologia
excludente deve ser considerada, sobretudo, no processo de assimilação à nova cultura.
Consideram-se aqui os contributos de Sayad (1998) no tocante à imigração sofrer uma
dupla contradição que representa, um estado provisório que se prolonga indefinidamente, ao mesmo tempo que se torna um estado definitivo e vivido com o sentimento de ser
provisório. Como estas condições excludentes nas suas variadas formas, viriam a ser
vivenciadas por estes sujeitos?
Em 1824, começou o povoamento sistemático do Brasil meridional por imigrantes germânicos e mais à frente, em 1859, emigraram, da Saxónia para o Brasil, algumas centenas
de famílias de artífices e operários (entres eles carpinteiros, serralheiros, costureiras)
em circunstâncias diferentes daqueles que entraram no Brasil anteriormente. A situação
económica destes emigrantes não era exatamente precária. Eles não queriam trabalhar
em fábricas e foi esse desejo, de evitar a proletarização que acometia o seu país, que os
induziu a emigrar. Entre aqueles que podiam escolher entre o trabalho rural ou industrial
ou emigrar para onde as terras eram baratas e férteis, a segunda opção foi a mais escolhida. A forma de administração dos territórios da sua terra natal, também foi um facto
importante, que levou à emigração coletiva. A Alemanha estava sob um regime político
que promovia altíssimos impostos que forçaram a população ao êxodo. Muitas famílias
fugiam, abandonando propriedades, evitando as autoridades fiscais e policiais (Willems,
1980).
No Brasil os imigrantes foram colocados na periferia das grandes propriedades escravistas, iniciando um processo de ocupação que, posteriormente, seria deslocado para
o extremo sul, onde a colonização aparece como sinónimo de povoamento. A imigração
subsidiada pelo Brasil, com intensa propaganda nos países da Europa, devia atender ao
princípio geopolítico de consolidação do território, nitidamente delineado a partir da fundação da colónia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul em 1824 e de três outras colónias
em Santa Catarina e no Paraná, estabelecidas em 1829 em caminhos de cargueiros que
ligavam o litoral ao planalto e este à província de São Paulo (Seyferth, 2000a). A forma
como foram localizadas as colónias alemãs fomentou uma espécie de auto segregação
dos colonos, que culminou na pouca miscigenação junto à população local (Lorenz, 2008).
Esta situação resultou muito diferente das expectativas dos defensores do projeto de
branqueamento da população brasileira. Isolados, os alemães e os seus descendentes
mantiveram a preservação da sua individualidade étnica e nacional num movimento que
até aquele momento não preocupava as autoridades brasileiras (Lorenz, 2008: 32).
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De acordo com Siriani (2003) artigos contidos no decreto de 1820 possibilitaram a entrada
de grandes contingentes populacionais durante o primeiro Reinado e serviram de base
para a fundação de várias colónias por todo o território. Entre elas a colónia Leopoldina,
no sul da Bahia, a Frankental, fundada na mesma região em 1822, por iniciativa de Georg
Anton Von Schaeffer (principal agente de imigração do período e amigo pessoal de D.
Pedro I e D. Leopoldina), a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a São Leopoldo, no sul do
país e, na província de São Paulo, os núcleos de Santo Amaro e Itapecerica. O mesmo decreto estabelecia os direitos à cidadania e à liberdade de culto, que não foi cumprido pelo
governo do Império, “pelo facto de a Igreja Católica estar vinculada ao Estado durante o
primeiro Reinado, o que causou grandes problemas aos imigrantes de origem protestante, deixados, muitas vezes, à própria sorte” (Siriani, 2003: 46).
Uma melhoria ocorreu a partir 1832, já no período regencial, com a lei que estabelecia
que os imigrantes no Brasil, há mais de quatro anos, poderiam naturalizar-se e garantir o
direito à cidadania. No entanto, ainda que essas questões fossem discutidas por deputados e demais autoridades, as consequências quase arruinaram vários núcleos coloniais.
Os recursos financeiros destinados aos colonos e à introdução de novos estrangeiros
foram suspensos. Nesta condição, os imigrantes alemães viram-se sem possibilidades de
sobreviver, corroborando com maior desconfiança em relação ao Estado Brasileiro. Não
tardou a solidariedade étnica tornar-se uma estratégia de sobrevivência e também um
meio para prosperar (Siriani, 2003).
A partir de 1870, outros grupos de trabalhadores deslocam-se para o Brasil que, segundo
Magalhães (1998), trouxeram consigo uma experiência de nação; tornaram-se cidadãos
do Reich, uma Alemanha unificada que incutiu sentimentos de pertença naqueles que
emigraram, perpetuando esses sentimentos num público cada vez mais fiel no novo país,
por meio das escolas primárias, e da literatura. Nessa época o número de imigrantes foi
mais expressivo do que em tempos anteriores, principalmente devido à repercussão da
propaganda dos defensores da imigração.
Barreiras interétnicas e o Deutschtum
A localização das colónias alemãs revela interesses mais diretos da política de colonização
dos imigrantes, como já foi mencionado, que era povoar terras desabitadas, consideradas
mais apropriadas à instalação de colonos estrangeiros livres e europeus num processo
controlado pelo Estado. Nestas terras, os imigrantes ficaram isolados em zonas pioneiras
não ocupadas pela grande propriedade que deu origem à formação de laços amistosos
entre os alemães, devido à falta de infraestrutura oferecida pelo Estado, como fundação
de escolas, espaços de convivência, estradas, pontes, etc. (Seyferth, 2000a, Huber, 2007).
Giralda Seyferth (1982) entende o sentimento de pertencimento identitário dos imigrantes
alemães como consequência do sistema de colonização do Brasil. Uma vez que estavam
isolados, fortaleceram-se nas relações de colaboração junto aos seus semelhantes a partir do que trouxeram da sua cultura comum.
Conforme Huber (2007: 281) após 1850, o governo imperial passou a responsabilidade da

Migrações_#14_dezembro 2017

109

colonização às províncias e vieram a vigorar as companhias particulares de colonização.
A continuidade da ação dos agenciadores durante o Império e a propaganda oficial das
empresas particulares de colonização na Alemanha atraíram camponeses, sobretudo,
mas também trabalhadores urbanos e artífices, em busca de melhores condições de vida
– de vir a ser proprietários. São atraídos também professores, artesãos, operários, refugiados políticos e pessoas com recursos financeiros para dedicarem-se a atividades comerciais e industriais. Ainda que as colónias tivessem planeamento cuidadoso, na maioria
não havia demarcação prévia de linhas e lotes. Esse trabalho foi realizado pelos colonos
na abertura de picadas1, na construção de pontes e pontilhões, estradas, edificação de
alojamentos públicos e outras obras. Havia com isto o auxílio ao pagamento das dívidas
às companhias.
“Nos relatos e histórias de vida dos imigrantes, na documentação oficial e também
nas narrativas da literatura teuto-brasileira, ao longo do processo de colonização,
são descritos conflitos de terra, o cansaço para derrubar a mata e cultivar os lotes sem usar os métodos tradicionais europeus. Problemas como o povoamento
disperso, a precariedade das estradas e o transporte, das doenças e enchentes,
o endividamento e a dependência em relação aos comerciantes estabelecidos,
entre outros. As dificuldades enfrentadas, ao longo do período de ocupação territorial ajudam a elaborar a figura do «pioneiro» – como desbravador da floresta e
o fundador das colônias alemãs – algo que aparece com frequência na literatura
teuto-brasileira” (Huber, 2007: 281).
Um exemplo que ilustra o isolamento das colónias alemãs é tema do estudo de Úrsula
Albersheim (1962), denominado “Uma Comunidade Teuto-Brasileira”. A autora analisa a
relação entre os problemas causados pelo isolamento da população de alemães do Vale
do Itajaí no sul do Brasil, na região de Jarim. Nesta região o isolamento da população foi
equiparado a uma ilha nacional possibilitando a observação das modificações sofridas
pela cultura dos imigrantes, à maneira como se adaptaram ao novo meio, aos elementos
da cultura local e também, inversamente, características especiais que emprestaram à
região que ocuparam, como hábitos da população, este processo foi nomeado pela autora
como “variante teuto-brasileira da cultura nacional” (Albersheim, 1962: 176), sobre as
relações sociais de integração dos diferentes grupos (brasileiros, teuto-brasileiros e luso-brasileiros), a forma como se adaptaram reciprocamente e as consequências que este
tipo de contacto trouxe à cultura dos grupos e também ao Brasil.
Algo que retrata o isolamento acima mencionado, pode ligar-se ao facto de a população de
Jarim nunca ter tomado conhecimento dos acontecimentos mundiais e das suas proporções. “Mantiveram a visão idealizada da Alemanha retratada pela memória de pais e avós,
em detrimento do Brasil, como um lugar de poucos recursos” (Albersheim, 1962: 182).
O desenvolvimento posterior à fase pioneira dos colonos, assim como a migração para
centros urbanos maiores, como a cidade de São Paulo, além da emancipação de algumas
colónias ainda no período imperial, promoveram diferenças culturais significativas, aumentando os discursos sobre a assimilação dos estrangeiros, preocupando nacionalistas
com a possível formação de minorias nacionais (Seyferth, 2000b). Cabe ressaltar que a
maior notoriedade da imigração alemã, deve-se à concentração espacial em áreas colo-
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niais e urbanas (bairros etnicamente configurados) e às suas especificidades culturais,
incluindo o uso da língua, evidenciando-se um discurso étnico fundamentado na noção
de germanidade ou germanismo – Deutschtum2 (germanidade) veiculado nas instituições comunitárias (escolas, associações, igrejas), na imprensa e também na literatura
publicada em língua alemã. O surgimento de uma etnicidade teuto-brasileira deu-se junto
à emancipação das colónias transformadas em município configurando-se uma classe
média urbana e rural que exercia a sua cidadania e também as suas proposições políticas (Seyferth, 2000c). A categoria de identificação “teuto-brasileiro” afirma uma condição
de pertencimento à nação alemã e à cidadania brasileira como compatíveis. Os imigrantes pensavam no Brasil como um Estado etnicamente plural e não como uma Nação
(Seyferth, 2000c: 3).
Ilustra-se com um exemplo do “exercício” do Deutschtum o seguinte fragmento, trazido
por uma das interlocutoras da nossa pesquisa de campo:
“O jornal que corria em casa, a Colónia tem dois jornais, o Deutsche Zeitung e outro, um era para os alemães que vieram depois da Segunda Guerra ou no intervalo
entre as guerras e o outro era dirigido para uma Colónia mais antiga, que ainda
falava alemão, mas com uns pedaços de português no meio, sabe? Esse jornal
corre muito pelos lados de Blumenau, Rio Grande do Sul, áreas de colónias de
alemães mesmo, mas ele é editado aqui em São Paulo. E na minha casa sempre
tinham os dois jornais, na casa da minha vó também, minha vó lia sempre, eu ia
no jornaleiro em Santo Amaro, lá sempre tinha, ele era semanal. Eu ia pro colégio
e minha avó falava: - Traga o jornal” (S.).
O Deutschtum3 foi assunto de grande destaque de editoriais e artigos de jornais e almanaques. Eram publicações que visavam a manutenção da língua, dos costumes, das
instituições étnicas dos alemães. Elas configuram não só o entendimento da natureza
da ideologia étnica, mas também as preocupações brasileiras com o perigo alemão existentes na época “pois nelas se enfatizava o direito à especificidade como grupo nacional,
muitas vezes sob o argumento da superioridade germânica” (Seyferth, 1994: 6).
Seyferth (1994) explica o conceito de Pátria, implícito na categorização étnica e no próprio
Deutschtum. O etnicismo presume o pertencimento à nação alemã pelo direito de sangue,
e por outro lado a ideia de ter no Brasil uma pátria levaria a condição de brasileiros. Pátria
tem significados distintos que se completam:
“[...] um é remetido à colónia enquanto comunidade étnica, o outro ao Estado enquanto entidade política e territorial. No primeiro caso, prevalece o conceito de
Heimat (termo derivado da palavra Heim = lar) que remete ao processo histórico
de colonização, pois a pátria é a colónia germanicamente construída. No segundo caso, prevalece o conceito de Vaterland, remetido à cidadania e associado ao
trabalho. Essa duplicidade da noção de pátria inclui os dois princípios que regem
a identidade étnica: uma pequena pátria alemã no Brasil construída com esforço
coletivo dos colonos pioneiros e a pátria brasileira, que remete à cidadania referenciada pelo direito de solo” (Seyferth, 1994: 7).
Magalhães (1998: 109) acrescenta que o Deutschtum, enquanto sentimento de pertença,
revela a noção orgânica de comunidade, “em que imagens da família, do corpo, do san-
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gue, não são utilizados como uma metáfora, mas constituem a mesma essência das suas
premissas”. Por exemplo, a língua materna, teria para o indivíduo o mesmo significado de
uma mãe para o seu filho.
O escritor Hans Tolten (cit. in Magalhães, 1998: 110) retrata uma experiência da família
para falar dos seus sentimentos em relação à pátria que não conheceu: “A saudade que a
minha mãe tinha da pátria era tão grande e tão vivamente narrada que fazia com que eu
me sentisse, na minha fantasia, muito mais na terra distante do que no mundo de hoje,
no qual estou.”
Neste outro exemplo, trazido por um dos nossos interlocutores, percebem-se algumas
proporções que o Deutschtum pode alcançar, influenciando até mesmo o projeto de vida:
“[...] ser descendente de alemã me afeta 100%. Muitas características da minha
personalidade vêm, com certeza, disso. Seja genético ou comportamental... Muitas
pessoas acham que sou realmente estrangeira e que vim parar no Brasil em algum momento da vida por causa de coisinhas simples, que para mim, para minha
mãe, para minha tia e para qualquer alemão considera básico: pensar nas ações
deles e se elas poderiam incomodar ou prejudicar o próximo. Exemplo besta: procurar um local adequado para atravessar a rua. Com certeza influenciou o meu
projeto de vida, pois nunca me senti lá muito brasileira e isso fez com que buscasse alternativas de locais onde eu talvez me sentisse mais em paz. Antes de pensar
em algo radical, como voar pelo Atlântico, pensei muito em mudar para o interior,
ou para o Sul, ou para o interior do Sul” (P.).
A partir das definições do Deutschtum e de como os alemães lidavam com esta forma de
pertencimento étnico, é possível contextualizar o que se deu durante o governo de Getúlio
Vargas, na criação do Estado Novo. De acordo com Seyferth (2002) a maior crise nas relações com os brasileiros teve início em 1939, durante a campanha de nacionalização forçada imposta pelo Estado Novo. Decorreu um projeto de assimilação que visava todos os
imigrantes e descendentes estabelecidos no país, mas foi especialmente rigoroso com os
alemães e os japoneses. Durante toda a campanha repressiva das manifestações étnicas,
os descendentes de imigrantes (brasileiros por nascimento) foram classificados como alienígenas, estrangeiros que deveriam ser abrasileirados, misturados à sociedade nacional.
A questão do reconhecimento e da assimilação de estrangeiros e dos seus descendentes
no Brasil durante este período deixou marcas. Jornais da época trataram estas pessoas
de forma particular e estigmatizada promovendo conflitos4, revoltas e retaliações. Questões importantes como a relação destes sujeitos com o Brasil são pertinentes: de imigrantes, ora convidados a entrar e permanecer no país, foram de alguma forma “enganados”,
levando-se em conta as condições objetivas encontradas.
Pressionados a mudar de hábitos e manifestações culturais, teria início uma segunda
etapa de adaptação por certo não esperada, sobretudo para aqueles que viviam há anos
no Brasil. Paradoxalmente, a tese do branqueamento da população vislumbrava europeus como imigrantes ideais à formação da nova racialidade, estes, no entanto, deveriam
integrar-se ao abrasileiramento cultural, o que significou uma forma de sentenciarem-se
etnicidades produzidas pelos processos imigratórios (Seyferth, 2000).

112

Revista do Observatório das Migrações

São Paulo: uma cidade em desenvolvimento - a relação com Santo Amaro
A imigração alemã para São Paulo teve início em 1827. Segundo dados da historiadora Siriani (2003: 57) ela se deu após um aviso expedido pelo governo imperial ao presidente da
Província, que informava sobre o envio de um grupo de imigrantes alemães que deveria
ser estabelecido pelas autoridades locais, onde melhor lhes conviesse. Essa notificação
foi motivo de grande surpresa (embora, segundo a autora, já houvesse um aviso anterior). Após quarenta dias desta notificação, atracaria no porto de Santos o primeiro grupo
numeroso de alemães. Eles não passaram por uma seleção prévia o que Siriani (2003)
coloca ter se tornado um grande problema posteriormente.
Dados do Instituto Martius Staden5 revelam que os primeiros alemães que chegaram a
São Paulo não eram, na maioria, afeitos ao trabalho agrícola, mas sim artesãos ou profissionais de áreas técnicas, motivo que levou à grande dificuldade na adaptação ao trabalho
nas fazendas de café.
Um retrato dos primeiros momentos dos imigrantes alemães em São Paulo e da despreparação da Província é descrito por Siriani (2003: 58):“Despreparado, o governo provincial
não sabia como agir. O que fazer com estes indivíduos? Sem um núcleo colonial formado
e nem sequer planejado, os alemães foram enviados temporariamente ao Hospital Militar
de São Paulo. Ali instalados, deu-se início a uma verdadeira via sacra, que durou aproximadamente dois anos, até que obtivessem os prometidos lotes de terra. Eram duzentos e
vinte e seis indivíduos, aos quais foram se juntando outros grupos menores, que ao cabo
de dois anos já representavam quase mil almas.”
A autora acrescenta também que os alemães foram mal recebidos em São Paulo, devido
ao despreparo da população (Siriani, 2003). A sua presença representou um prejuízo aos
cofres públicos. Para tanto, a autora menciona uma nota publicada num jornal de grande
circulação na época:
“Não havemos de chorar amargamente a quantia de 400.000$000 de réis para
mais que mensalmente sai dos cofres nacionais da província, para sustentar os
colonos? [...] não nos havemos de lembrar sem dor que esse dinheiro é sangue
dos nossos concidadãos e que estes, por estas e outras ficarem reduzidos à mendicidade hão de mandá-los à taboa, ao mesmo passo que se importa gente estranha [...] facinorosa, com inauditos sacrifícios, para colonizar um país que não
precisa, senão que o deixem prosperar...” (nota do jornal Farol Paulistano de 12 de
julho de 1828 cit. in Siriani, 2003: 59).
Tal facto passou rapidamente à xenofobia. As autoridades responsáveis pelo assentamento dos imigrantes alemães demoraram a chegar ao consenso de que o seu destino seriam
as terras devolutas do sertão de Santo Amaro. Em dois anos os imigrantes ainda não
estavam estabelecidos e enquanto “sobrecarregaram os cofres públicos” (Siriani, 2003:
59) o descontentamento foi aumentado pelo crescente sentimento de não pertencerem a
lugar algum, aliado à impotência e ao facto de não serem bem quistos na cidade.
Após a esperada definição do local de assentamento, houve uma grande deceção frente
à realidade apresentada, sobretudo em relação às dificuldades locais. De acordo com
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Siriani (2003), a diferença das condições de vida comparadas à vida na terra natal eram
gigantescas; muito bem representadas pelo quadro que podemos visualizar no trecho
que se segue:
“[...] estavam habituados à paisagem idílica de suas florestas, encobertas por uma
aura de contos de fada, onde imensas clareiras alternavam com a sombria atmosfera proporcionada pelos olmos, carvalhos e pinheiros e cascatas jorravam a água
gélida, pura e cristalina que, em suas torrentes, alimentavam grandes rios como
o Reno, Mosel, Oder entre outros [...]. Toda essa doce memória ressurgiu nos espíritos dos colonos ao se depararem com a cerrada e exuberante Mata Atlântica.
Ali, no sertão de Santo Amaro, centenas de espécies de árvores emaranhavam-se
através de seus cipós, tecendo uma vegetação compacta e de difícil transposição.
Ambiente belo e assustador, abrigo das mais coloridas e variadas bromélias e
morada de vistosos pássaros, mas também de animais ferozes como as suçuaranas e onças pintadas, que causavam calafrios nos estrangeiros com o seu rugido
trovejante que, vez ou outra, ecoava no interior da mata. O descontentamento foi,
portanto, uma reação natural frente ao choque de perspetivas que enfrentavam”
(Siriani, 2003: 60).
Esta realidade é ainda descrita com maior clareza e realismo em recolhas de depoimentos de descendentes vivos que recordam parte da história da colonização do Brasil. A
Peça de Teatro “Brasilian 13 caixas” é um bom exemplo, parte do projeto da diretora de
teatro Karin Beier que procura retratar a identidade de descendentes alemães no Brasil.
Esta produção foi resultado de uma longa pesquisa realizada pela autora e assistentes, nas principais zonas de colonização alemã no Brasil (englobam-se aqui São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) entrevistando descendentes de alemães e
baseado a peça nesses relatos.
Após os sorteios que definiriam quais lotes iriam pertencer a quais famílias, estas, jamais
receberam os títulos de posse dos mesmos. Assim, sem a existência de um contrato formal de vinculação a estes núcleos, os alemães não se sentiram presos ao local e sem
segurança, muitos se dirigiram à vila de São Paulo, e encontraram ocupação e trabalho
nas regiões centrais (Siriani, 2003: 62-63). Ainda que pelos registos oficiais não se possa
saber com exatidão o número de famílias que seguiu para a vila de São Paulo, consta que
no ano de 1860, a população alemã da região de Santo Amaro girava em torno de 500
indivíduos (Siriani, 2003: 68).
Santo Amaro não tardou a tornar-se autossuficiente, por possuir dinamismo próprio. A
região passou a contribuir diretamente para o abastecimento da cidade de São Paulo
(géneros da terra, madeira e pedra de cantaria) e do vilarejo rudimentar. Fez desta forma,
parte do quadro de sobrevivência da capital, sobretudo depois da chegada dos imigrantes
alemães (Siriani, 2003: 71). Pode-se dizer que o crescimento de Santo Amaro acompanhou
o crescimento urbano da capital paulista, tendo os imigrantes alemães introduzido inúmeras inovações na região:
“O caráter agrícola da região, que fazia parte de uma espécie de cinturão de abastecimento da capital (...). Os alemães introduziram inovações como, por exemplo,
a cultura da batata, na qual foram pioneiros, abastecendo os mercados da capital
e a produção de laticínios, como o queijo e a manteiga, que não faziam parte da
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mesa do paulistano e, por isso, tiveram grande aceitação. Sendo assim, Santo
Amaro passou a dinamizar-se, contribuindo cada vez mais para o abastecimento
dos mercados da capital e de seus arredores” (Siriani, 2003: 72-73).
Siriani (2003) convida os leitores da sua obra a refletirem sobre os caminhos trilhados
pelos imigrantes alemães quando se estabeleceram em Santo Amaro. Mostra claramente a sua importância para a emancipação da região, enfrentando o “isolamento, a pobreza e rusticidade dos sítios, a perda da identidade cultural com um crescente processo
de acaboclamento6, além das dificuldades de cultivar um solo acidentado [...].” (Siriani,
2003: 80).
Apesar das adversidades, os alemães contribuíram para transformar o sertão de Santo
Amaro numa zona importante de abastecimento da capital, cuja produção de alimentos
era parte significativa das necessidades da cidade. Também aqueles que abandonaram
o núcleo colonial e se dirigiram às vilas de São Paulo, puderam enfim exercer os seus
ofícios, de pedreiro, ferreiro, carpinteiro, padeiro, tipógrafo, taberneiros (entre outros)
contribuindo com técnicas até então desconhecidas para o desenvolvimento do que viria
a se tornar uma metrópole importante da América do Sul (Siriani, 2003).
A questão que envolvia os caboclos da região foi tema de grande interesse jornalístico
por décadas. O acaboclamento decorreu de um processo lento que envolveu “os percalços dos primeiros anos de colonização até a integração do elemento alemão” (Siriani,
2003: 81). Os fatores que contribuíram para o acaboclamento por parte da população
de imigrantes das regiões do sertão de Santo Amaro, decorreram do isolamento e da
dificuldade de comunicação com a vila de São Paulo, representados pelas condições das
estradas de ligação, pela falta de escolas e de profissionais capacitados para alfabetizar
a população local, pela necessidade do trabalho infantil nas lavouras familiares e as más
condições económicas locais, entre outros (Siriani, 2003).
Willems (1980: 82) apresenta o acaboclamento como “um dos aspetos da assimilação
do imigrante alemão na sociedade de acolhida através dos seus contactos primários, ou
seja, através do meio local em que viviam e dos valores locais que lhes eram apresentados”. Logo, o contacto com os caboclos da região é interpretado como fator importante
na reprodução de um modo de vida simples e rústico.
		
O processo de acaboclamento decorreu das condições climáticas difíceis, naturais e também das adversidades religiosas entre os grupos alemães que ali habitavam. Os imigrantes viam, na aproximação com o caboclo, uma relação de apoio para sobreviver,
fomentando, segundo o autor, uma relação simbiótica. “[...] o caboclo nativo derrubaria
as matas e prepararia as roças à sua maneira para que os alemães pudessem cultivar”
(Willems, 1980: 82).
Zenha (1950) apresenta também um exemplo que pode explicitar a simbiose abordada
por Willems (1980), no parágrafo anterior: “[...] colocados junto a uma sociedade primária,
muito depressa adquiriram-lhe as poucas fórmulas de comportamento, alijando também
depressa grande parte do acervo cultural que traziam. Os hábitos nativos, bons e maus,
foram sendo incorporados sem nenhuma relutância. Alguns teuto-brasileiros praticavam
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até a limagem dos dentes, fazendo-os pontudos, à moda de certos caboclos da região.
Dentes de ‘traíra’ diziam.” (Zenha, 1950: 55 cit. in Siriani, 2003: 88, aspas do autor).
No que diz respeito à alimentação, o facto de os alemães mudarem os seus hábitos quotidianos, como alimentarem-se de salsichas, por exemplo, para ingerir basicamente milho,
ovos, feijão, galinhas e palmito (produtos da região) também é algo que deve ser levado
em consideração visto fazer parte do processo de adaptação à nova situação de vida e ao
convívio com o caboclo. Este possibilitou, além do contacto mais amplo com os diferentes
tipos de alimentos, o conhecimento de inúmeras ervas e raízes utilizadas em chás e infusões, sobretudo usados para curar febres, problemas intestinais e demais doenças, além
de picadas de cobras. Do contacto com os caboclos aprenderam a identificar as cobras
mais venenosas da região (Siriani, 2003).
“[...] o processo de acaboclamento não pode ser visto como algo puramente pejorativo ou que caiba dentro de categorias conceituais estanques como, por exemplo, «aculturação» ou «assimilação». O acaboclamento foi um fenômeno além
dessas definições. Ele pressupôs uma relação de benefícios mútuos, de completude e complementação entre o elemento teuto-brasileiro e a população nativa do
sertão de Santo Amaro. Significou a integração dos grupos dando origem a um
tipo característico da região” (Siriani, 2003: 91, aspas da autora).
A campanha de nacionalização e o Estado Novo: pela criação de um povo “abrasileirado”
Instituída em nome da unidade nacional, a campanha de nacionalização do Estado Novo,
iniciada em 1937 com a pretensão de forçar a assimilação dos alienígenas (ausência de
abrasileiramento), produziu a maior crise enfrentada pelos alemães e os seus descendentes: houve intervenção nas escolas e outras instituições comunitárias, o uso da língua
materna foi proibido em público e os militares procuraram impor civismo através do elogio à miscigenação étnico racial. Tal facto teve efeitos decisivos, entre eles, o desaparecimento da imprensa e das escolas étnicas e de algumas instituições culturais (Alves, 2006;
Seyferth, 2000a, 2000b). As situações de conflito produzidas marcaram a vida quotidiana
destes alemães até final da década de 1940, todavia, cabe aqui o questionamento constante no que toca à expressão destes factos sobre marcas ainda presentes nos dias atuais.7
Seyferth (2000a) indica as motivações económicas e geopolíticas consideradas no planeamento da colonização, nem sempre consonantes com os princípios do nacionalismo: “[...]
para os propósitos de formação da nação, os imigrantes e seus descendentes deviam ser
assimilados, ou melhor, caldeados num abrasileiramento de concepção cultural e racial;
mas a colonização, tal como foi implementada no sul, deixou, a princípio, uma população
estrangeira numericamente expressiva afastada da sociedade nacional. [...] temos, por
um lado, uma concepção de nação elaborada, num sentido mais geral, por nacionalistas
de diferentes matizes compartilhando ideais assimilacionistas e princípios de desigualdade racial e, por outro lado, os interesses econômicos e políticos provincianos (ou não)
que preferiam o “colono estrangeiro” no seu lugar - isto é, explorando morigeradamente e
sem reivindicações cívicas o seu lote colonial. Nessa perspectiva, os colonos não deviam
ter representatividade política” (Seyferth, 2000a: 150).
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A autora acrescenta que oficialmente, elites brasileiras nunca deixaram de falar em assimilação e miscigenação, que negasse a existência de minorias. Contudo, na prática, a
especificidade social e cultural das diversas colónias, bem como a segregação resultante
da política oficial de colonização, gerou um discurso de exclusão. “Os indivíduos étnicos
não podiam ser considerados brasileiros estigmatizados como cidadãos ilegítimos porque
não eram nacionais” (Seyferth, 2000a: 151).
Os alemães no Brasil sofreram com a política nacionalista do governo Vargas uma série
de decretos publicados que atingiram costumes, o quotidiano e valores desta comunidade
de imigrantes. Ficou proibido falar o seu idioma em público, reunir-se para atividades
políticas ou manter escolas essencialmente alemãs. Tais medidas foram naquela época,
cumpridas à risca na região sul do país, que detinha o maior número de estrangeiros e
descendentes alemães, medidas também adotadas em outros Estados do país (Perazzo,
2009).
Esta vivência também é relatada por uma entrevistada da nossa pesquisa:
“A geração do tempo do Getúlio praticamente não leu o alemão e quando não se
lê, não se escreve, fica-se ruim da língua. Eu fiz o último ano do primário lá em
Pomerode e não se podia falar o alemão na escola, não se podia, não tinha nada
para incentivar a língua” (S.).
“[...] e aí vem o negócio da guerra, mas mesmo assim, apesar de toda a repressão
do Getúlio, mesmo assim o grupo se manteve! Os colégios voltaram, entendeu?
Voltaram a ensinar alemão, os colonos voltaram às suas associações e sei lá, tem
pessoas, na verdade, não da minha idade, um pouco mais velhas, que não podiam
dar o nome alemão, então foram desenterrados nomes alemães antiquíssimos,
que você não reconhecia como alemães” (S.).
Conclusão: Reconhecendo na História um importante sentido na vida dos descendentes
alemães no presente
Neste artigo procurou-se intercalar informações obtidas nos textos históricos “oficiais”
com atualidades no campo das artes e com trechos de relatos de entrevistados de uma
pesquisa de mestrado. Compreendemos que a constituição identitária de um povo tem
origem histórica, mas é no quotidiano que a interface indivíduo-história-sociedade irá se
articular, atribuindo sentido para o próprio sujeito descendente e também para a sociedade, em permanente construção.
Entrevistar descendentes de imigrantes alemães no Brasil, num primeiro momento, não
se mostrava algo incomum ou mesmo desafiador. Pensamos primeiro constituir um número expressivo de estudos de caso para depois compreender a constituição identitária
dos indivíduos cuja ascendência estrangeira poderia conferir-lhes vivência diferenciada
de outros brasileiros, com outras raízes culturais.
Foi, contudo, ao realizar o levantamento histórico da imigração alemã no Brasil, ao reconhecer as suas peculiaridades, desafios e tortuosos meandros, que a relevância social
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do tema emergiu. A constatação deste facto foi de grande importância para entendermos
de que lugar falam os entrevistados. Um lugar presente, atual, que se constituiu, entretanto, no passado longínquo permeado por guerras, recessões, preconceitos, interesses
e política. E cujos desdobramentos fazem-se presentes nos discursos dos sujeitos, no
modo como veem o mundo e o mais importante, no modo como construíram as suas
identidades.
Como diz Hommi Bhabha (2001: 67-68) é a vivência do hibridismo cultural que produz
novas significações, no momento em que o sujeito integra o seu passado ao seu presente,
na sociedade em que vive. “É o Terceiro Espaço que constitui as condições discursivas da
enunciação que garantem que o significado e os símbolos da cultura não tenham unidade
ou fixidez primordial e que até os mesmos signos possam ser apropriados, traduzidos,
re-historizados e lidos de outro modo”.
Ao reconhecer tal interface e sua importância social, o corpo do texto ganhou brilho, à
medida que percebíamos a história viva, relatada pelos sujeitos, no seu movimento e
potencialidades.
Reitera-se a importância do entendimento da imigração numa perspetiva histórica para
se compreender o presente e se lançarem novas perspetivas e orientações para o futuro,
onde alguns erros possam ser evitados e os acertos evidenciados na construção de políticas de pertencimento para imigrantes.
Notas
1
Picadas ou linhas constituíram-se como unidades sociais básicas do sistema, de cujo traçado (correspondente a
uma via de comunicação) eram demarcados os lotes. Por exigência legal o colono devia residir na sua propriedade,
facto que impediu a formação de povoados ou aldeias semelhantes às europeias, o que levou os geógrafos a definir
essa forma de ocupação como “rural dispersa” (Roche, 1969; Waibel, 1958 apud Seyferth, 2000).
2
Deutschtum demarca a etnicidade a partir da crença na origem racial comum, engloba a língua, cultura e determina a solidariedade do povo alemão (Seyferth, 2000c)
3
Seyferth sugere alguns conceitos importantes para a definição do Deutschtum: “ [...] a nova pátria é a colônia, a nova
cidadania é brasileira, mas a etnia continua sendo alemã; o ato de emigrar significou o rompimento com o país de origem,
mas não com o Volk (povo) alemão. O pertencimento sugerido por tal categoria remete, por um lado, a uma entidade
supra territorial - a nação alemã, concebida como entidade cultural e linguística que une um povo de mesma origem e, por
outro lado, à cidadania e a um território considerado como Heimat (casa) ou Vaterland (terra paterna) - no caso, o Estado
brasileiro. [...] a ligação com a Alemanha, portanto, baseia-se se na comunidade de sangue e língua, naturalizada através
de um modo de vida alemão preservado nas colônias, numa reapropriação da ideologia nacionalista anterior a unificação
alemã, que podia falar de uma Nação sem Estado. De certa forma isso explica porque a endogamia e até mesmo a nova
sociedade, imaginada como produto da capacidade herdada de trabalho, portanto associada à raça, são concebidos como
fronteira étnica a preservar. O modelo étnico de nação tem seus mitos de descendência e eles são necessários à mobilização interna. Nesse caso, o mito da união espiritual e cultural de todos os alemães e seu passado original, serve de base
a formulação do Deutschtum, que também incorpora um outro mito, o da capacidade inata de trabalho que produziu uma
sociedade civilizada em plena selva” (Seyferth, 1994: 6).
4
Para informações sobre a expressão dos media em relação aos imigrantes e seus descendentes durante o Estado
Novo consultar Fernandes (2011).
5
Vídeo informativo do Instituto Martius Staden sobre a imigração alemã em São Paulo disponível em http://www.
martiusstaden.org.br/ (acedido em 06.09.2013).
6
Siriani (2003: 82) explica a origem do caboclo partindo do verbo “acaboclar” cujo significado implica o “tornar-se
rústico” ou “acaipirar-se” (aspas da autora). Cita também o termo acaboclado cujo significado: “que tem o aspecto
do caboclo. Próprio de caboclo, ou semelhante a este, nos modos ou no comportamento rústico, caipira.” (Ferreira, 1999:
20 apud Siriani, 2003: 82, grifo nosso).
7
Ver Portugueis e Ardans (2013) e Ramos, A. G; Almeida, F. S; Bezerra, P. R. M (2009).
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II. ENSAIOS

n Corpos-território e a construção identitária
Body-territories and identity development
Ana Piedade *

Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

É objetivo deste artigo pensar acerca do corpo enquanto território
cultural e da sua relevância para a análise antropológica. Propomo-nos refletir acerca da relação entre o corpo-território e a cultura,
isto é, acerca da corporeidade e das práticas corporais que permitem a construção de identidades e alteridades múltiplas, contextualizadas e por vezes difusas, na confrontação/relação entre o nós e
o Outro. Entendemos o corpo como espaço em que se inscrevem
culturas e subculturas – nos gestos, nas posturas, nas inscrições/
mutilações étnicas que todos os corpos contêm, no espaço que ocupam no nos lugares e na intervenção que têm relativamente aos espaços público e privado das comunidades onde vivem e dos lugares
de passagem onde se manifestam.
corpo, identidade, território, corporalidade, fronteira, cultura
It is the objective of this article to think about the body as a cultural
territory and its relevance to anthropological analysis. We propose
to reflect on the relationship between body-territory and culture,
that is, about corporeality and bodily practices that allow the construction of multiple, contextualized and sometimes diffuse identities
and alterities in the confrontation / relationship between the nodes
and the other. We understand the body as a space in which cultures and subcultures are inscribed - in the gestures, postures, ethnic
inscriptions / mutilations that all bodies contain, in the space they
occupy in the places and in the intervention they have in relation to
the public and private spaces of the communities where they live in
and the places of passage where they manifest themselves.
body, identity, territory, embodiment, border, culture
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n Corpos-território e a construção identitária
Body-territories and identity development

Ana Piedade

É objetivo deste artigo refletir acerca do corpo enquanto território cultural e da sua relevância para a análise antropológica. Propomo-nos refletir acerca da relação entre o
corpo-território e a cultura, isto é, acerca da corporeidade e das práticas corporais que
permitem a construção de identidades e alteridades múltiplas, contextualizadas e por
vezes difusas, na confrontação/relação entre o nós e o Outro.
Entendemos o corpo como espaço em que se inscrevem culturas e subculturas – nos
gestos, nas posturas, nas inscrições/ mutilações étnicas que todos os corpos contêm, no
espaço que ocupam no nos lugares e na intervenção que têm relativamente aos espaços público e privado das comunidades onde vivem e dos lugares de passagem onde se
manifestam. Como afirma Marcel Mauss (1974) o corpo é a matéria-prima que a cultura
molda e inscreve de modo a criar diferenças sociais. Isto é, o corpo humano nunca se
encontra em “estado natural” (Vale de Almeida, 2004). Não pode, de facto, imaginar-se um
ser humano que não seja fruto da cultura como também não pode imaginar-se um corpo
natural. Portanto, qualquer adjetivo que se associe ao corpo é fruto de uma dinâmica cultural particular, e só faz sentido num grupo específico, isto é, pode-se dizer que a natureza
do homem é ser um ser cultural (Geertz, 1978).
Diz-nos Mauss (1974) que técnicas corporais são “as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos”. (Mauss,
1974: 211) e que fazer um inventário das técnicas corporais eficazes e tradicionais de uma
sociedade, permite consolidar certas especificidades de determinada cultura. As técnicas
corporais encaixam-se assim, num sistema de montagens simbólicas que são “incorporadas”.
A antropologia reivindica, desde o seu início, o corpo como campo de pesquisa para além
dos lugares físicos. Entende-o como um campo de investigação em si e de per si (Shilling, 1993, 1997, 2001 Turner, 1994, 1995 [1991], 1997; Burkitt, 1999; Csordas, 1990), quer
porque o corpo permite refletir acerca da dicotomia material/imaterial; natureza/cultura;
universal/particular, quer porque permite distinguir facilmente “o Outro”, constituindo-se
como demarcador de identidade e alteridade (Ferreira, 2008; 2013). Como afirma Csordas
(1990), o corpo deve ser entendido como sujeito da cultura, uma vez que é um objeto
culturalmente informado. Considera que a destruição da dualidade mente /corpo será
possível através do paradigma da incorporação Csordas (1994).
A diferença relativamente ao Outro é imediatamente visível ao nível das características
físicas [Lock, 1993; Dias, 1996; Asad, 1997, Apud Ferreira, 2013: 497]. A Carta de Pero Vaz
de Caminha, a propósito da descoberta do Brasil, é disso exemplo:
A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de
encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca
disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido
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nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de
um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de
dentro do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de
roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes
põe estorvo no falar, nem no comer e beber.
De acordo com Certeau (1982), o corpo é uma construção, uma simbolização característica de cada grupo cultural, social, étnico, apresentada e interpretada num contexto histórico e cultural. Isto é, “[…], cada sociedade tem o “seu” corpo, tal como tem a sua língua,
[…]. Tal como uma língua, este corpo é submetido a uma gestão social.” [Certeau, 1982, pp.
179-180, Apud Ferreira, 2013: 499].
Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta antes do
que sobre-pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um
deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte detrás, uma espécie de
cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui
basta e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos
cabelos, pena por pena, com uma confeição branda como, de maneira tal que a
cabeleira era mui redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar.
A abordagem da corporeidade permite compreender o corpo enquanto realidade simbólica isto é, enquanto realidade localizada e construída social, cultural e historicamente.
Nesta perspetiva, o corpo e a corporeidade tornam-se mutáveis em função do contexto
e da época. São convocados em função do modo como se apresentam e estabelecem
identidades e/ou alteridades relativamente às comunidades e sociedades nas quais se
inserem, em função do modo como espelham a(s) cultura(s) da(s) qual(is) são portadores,
dos mitos de origem a que se reportam e dos ritos que os colocam socialmente em cena.
Ainda a Carta de Pero Vaz de Caminha: Dos que ali andavam, muitos - quase a maior parte
- traziam aqueles bicos de osso nos beiços. [ …] E alguns, que andavam sem eles, traziam
os beiços furados e nos buracos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos
de borracha. E alguns deles traziam três daqueles bicos, a saber um no meio, e os dois
nos cabos. [ …] E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber metade deles da sua
própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada; e outros quartejados d’escaques.
Marcel Mauss (1974; 1976 [1947]) e Arnold Van Gennep (1981 [1909]) consideraram que
as técnicas do corpo correspondem a mapeamentos socioculturais do tempo e do espaço. Sem dúvida que esta visão do Outro manifesta por Caminha, vem situar no espaço a
diferença por via dos corpos – na cor, na forma dos narizes – mas também pela forma
como o corpo se apresenta adornado, trabalhado em termos culturais. Da perspetiva da
técnica corporal e da corporeidade, surge como ferramenta original com que os humanos
moldam o seu mundo e a substância original a partir da qual o mundo humano é moldado
em termos de valores (limpeza/pureza, vergonha, inocência,…) e atitudes. Ainda a carta
da descoberta do Brasil: “Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e
gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas; e suas vergonhas, tão altas e
tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se
envergonhavam”.
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Ferreira (2013), usando as palavras de Maffesoli (1990a, 1990b, 1996), diz que no resgate
da socialidade do corpo, a abordagem sociológica (mas também a antropológica) “[…] coloca o organismo humano in situ, ou seja, em ato e em contexto, um organismo que age e
interage, que apreende e modela o espaço que ocupa, modulado quer na sua configuração
estática (morfologia e fisiologia), quer nas suas propriedades dinâmicas (movimentos,
gestos, mímica), a partir da sua inserção numa dada realidade histórica, da sua imersão
num dado sistema social, político-ideológico, económico e simbólico situado no tempo e
no espaço” (Ferreira, 2013: 499).
Marcel Mauss e a sua obra ano após ano e geração após geração de antropólogos têm
sido (re)interpretados mas constituem, sem dúvida, ponto de partida para a compreensão
do corpo e das técnicas corporais. Para o autor a interdependência entre os domínios
social, psicossocial e físico era inquestionável, o que explicava o facto de toda a expressão corporal ser aprendida. A memória de grupo e social, as relações intergeracionais e
intrageracionais assumem, portanto, uma importância enorme tanto na construção do
indivíduo como na construção e transmissão das representações acerca do Outro. A vida
e o corpo são também constituídos pelas memórias e as narrativas, elas inscrevem o sentido do que é vivido simultaneamente nos corpos e nas palavras (Fassin, 2003). O corpo
repleto de símbolos é, portanto, o instrumento primeiro e o mais natural objeto técnico
dos indivíduos onde são inscritas as tradições da sociedade. Desta forma, uma pequena
ação ou gesto podem traduzir com clareza certos elementos culturais aprendidos pelo
indivíduo dentro de sua comunidade (Ferreira, 2008). Habita e traduz um conjunto de lugares-território; constitui-se como conjunto de lugares-território, como espaço praticado,
lugar a partir do qual se vê e sente o mundo (Certeau, 2008).
Existe um conjunto de significados que cada sociedade escreve nos corpos dos seus
membros ao longo do tempo, significados estes que definem o que é corpo de maneiras
variadas. O corpo é, pois, o território que expressa o mundo cultural que o enforma e
transforma, sendo simultaneamente, um instrumento de ação. Kofes (1985), reforça essa
visão, afirmando que o corpo é expressão da cultura, portanto cada cultura vai expressar-se através de diferentes corpos, uma vez que se expressa diferentemente enquanto
cultura. É nesse contexto que DaMatta (1987) afirma que existem tantos corpos quantas
as sociedades. Embora todas as pessoas durmam, comam, andem, etc., em cada sociedade o fazem de modo diferente. Dorme-se em camas, esteiras, no lombo de um cavalo
ou sentado; comem-se algumas coisas e não outras, dividindo as comidas entre puras e
impuras, entre comida e não comida; da mesma forma, cada cultura tem um repertório de
técnicas corporais diferentes, transmitido através das gerações e que implica diferentes
modos de usar o corpo: para caçar, apascentar gado, fiar, cozer, preparar peles, jogar,
moldar objetos, lutar, gritar, cantar, plantar etc.
As questões de género têm obviamente que ser equacionadas quando se aborda as questões do corpo e das práticas corporais. Margaret Mead (1978 [1936]), destaca o modo
diferente como, no interior de uma mesma cultura, rapazes e raparigas são enculturados,
bem como a construção de género, a partir do ideal de homem e mulher, subjazem ao
tratamento dado às crianças em cada cultura. Em consequência, rapazes e raparigas
são treinados/as em técnicas corporais distintas, assumindo corporeidades distintas e
resultando em corpos nitidamente diferentes, no que concerne a força física, habilidades
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e competências e, ainda, aos significados inscritos nos seus corpos. Ainda hoje, nas sociedades atuais e Portugal não é exceção, se criam e replicam diferenças de género por
via de brinquedos oferecidos às crianças e nos jogos que elas praticam: para os rapazes,
reservam-se os jogos de contato como “o jogo da bola”, que requere atividade física intensa e se pratica preferencialmente na rua, potenciando a exploração do espaço pelo corpo-território e potenciando amplas redes de socialização – é o início das “coisas de homem”.
Para as raparigas, reserva-se, ainda hoje, a boneca, que solicita uma carga mínima de
atividade física e pode (deve?) ser praticada dentro de casa, em redes de socialização
doméstica, reproduzindo e potenciando essas redes de socialização - aprender a cuidar
da casa e tratar de crianças, é o início das “coisas de mulher”, que continuam a existir, a
par do trabalho remunerado fora das redes domésticas. Embora as diferenças de género
estejam a esbater-se no que respeita à atividade lúdica, muito por via da educação para
a igualdade de género que pontua os curricula formativos de educadores e professores
do 1º ciclo do ensino básico, elas continuam a existir aliadas a modelos culturais ostentados por subculturas específicas ou minorias étnicas. Intervir nestes modos de fazer e de
brincar é, portanto, sinónimo de intervir a níveis mais profundos dos aspetos identitários
dos grupos. Coloca, assim, questões éticas e pessoais relativamente às quais urge refletir e carecem de discussão mas, se devolvem aos grupos Outros ou do Outro, para que
decidam sobre eles, porque atuar no corpo implica em atuar sobre a sociedade na qual
este corpo está inserido. Estabelece-se, portanto, uma rutura entre maiorias e minorias,
gerando desigualdades entre géneros e entre grupos socioculturais e étnicos.
O corpo idealizado não resulta de uma representação universal, logo a distribuição social
destas representações não é homogénea (Pina-Cabral,1996). Pelo contrário. A instituição
de um corpo idealizado, se pode designar-se assim, existe no contexto de uma sociedade
estratificada por classes sociais, gerando tensões (pessoais, de grupo e culturais), entre
o corpo idealizado, (Maisonneuve,1976) ideal e (economicamente ou culturalmente) possível. A separação que poderemos estar prestes a viver não é só entre ocidente e oriente,
ricos e pobres, diferentes culturas ou etnias. É uma diferença bastante mais profunda
que pode ser instituída pela técnica e pela tecnologia (bioengenharia) e apropriada, em
termos de mercado, por quem tiver condições financeiras para isso (Marzano-Parisoli,
2002; Silva, 2001). As transformações que parecem estar a organizar-se em termos de
tecnologia, ultrapassam, previsivelmente, a fertilização in vitro, o transplante de órgãos
ou a criação artificial de órgãos, prolongando a vida (no caso português, mas não universalmente, suportados pelo sistema nacional de saúde).
Aponta-se, cada vez mais, para a estrutura orgânica e corporal dos seres humanos poder
chegar a um ponto que a dissemelhança/ diferença se estabeleça efetivamente, criando,
aquilo que Buarque (2001) designa como rutura biológica na espécie humana a partir do
que considera como uma “cortina de ouro”. Ciência e tecnologia, que agora já prolongam
a vida, com qualidade e investem numa velhice ativa que se quer mais ampla e democratizada, parecem estar a estabelecer uma nova espécie, ao criar seres que poderão viver
mais de cem anos, sem doença, sem dor e com boas condições de saúde Buarque (2001).
De acordo com Silva (2001) os escolhidos serão uma nova raça de super-homens, sempre
idealizada pelos totalitarismos. A meio, situar-se-iam os indivíduos das sociedades ditas
desenvolvidas, de classe média e, no fim, uma vez mais, o Outro - o comum natural de
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territórios/países pobres, tecnologicamente pouco desenvolvidos, deficitários em termos
económicos e de saúde que se encontra a uma imensa distância social e económica das
elites que tudo fazem para conquistar, manter e reproduzir o poder. Diferentes corpos,
diferente poder, diferente capacidade de exercício de cidadania, doenças diferentes, enformam territórios de inclusão e de exclusão; diferentes corpos se assumem como territórios de inclusão e de exclusão.
Sant’Anna (2001), reporta-se à integridade corporal complexa, para construir critérios
éticos para a produção de conhecimento sobre o corpo e para propor políticas de intervenção sobre os corpos. Considera que a condição de vida digna à qual todos os seres
humanos deveriam ter direito só é passível de ser vivida através da corporeidade e para
além da mera aparência. Neste sentido, Silva (2001), sugere que a perspetiva dialética deve estar presente, também, na compreensão do duplo caráter da cultura, com sua
contribuição para a manutenção da injustiça social. Convocando Adorno (1995), e o conceito de semiformação, a partir de uma educação danificada, a autora chama à colação
as questões educativas e de reprodução social, preconizando a necessidade de modelos
educativos que facilitem o conhecimento do self, para usar uma terminologia cara a Vale
de Almeida (1996; 2004), e da relação possível com o Outro. A incerteza diante das novas
realidades criadas pelos confrontos entre a cultura de massas, a indústria cultural e a
diversidade das culturas populares é, refere, inevitável e, portanto, uma realidade com a
qual necessitamos de aprender a (con)viver (Silva, 2001).
O modo como o corpo, ou os diferentes corpos são representados diz muito sobre a sociedade em que se vive, podendo a representação cultural do corpo ser perspetivada de
diversas formas e o espaço do corpo ser entendido como tendo múltiplas camadas, cada
uma das quais contendo as relações e práticas do corpo com objetos e outros espaços. A
literatura antropológica e sociológica incorpora ideias de autores como Lefebvre (2008),
que considera o espaço vivido como pertencente à carne, às práticas espaciais, aos gestos
corporais, à atividade sensual e, portanto, diferindo do espaço abstrato que tenta dissociar-se das práticas, dos ritmos e texturas do corpo, mesmo quando não há uma oposição
firme entre ambos e Michel Foucault (2000) que estuda o corpo enquanto alvo da operação de formas modernas de poder, entendidas como partes integrantes das micro-práticas do quotidiano. O autor abre caminho para refletir acerca das relações espacializadas
entre corpo e poder, levando a que se avente a hipótese de que a principal marca dessa
relação ser a identificação (e contestação) dos ‘dispositivos’ postos em prática no sentido
de fazer cumprir regras implícitas, explícitas e violentas de inclusão, exclusão ou reclusão
do corpo individual.
O(s) discurso(s) acerca do(s) corpo(s) resulta(m) de posturas ideológicas, de sistemas
simbólicos. Discursos acerca do corpo e práticas/políticas têm vindo a diversificar-se no
tempo e no espaço. Das convergências de posições e das fissuras entre elas, tem-se assistido à legitimação de políticas hegemónicas de representação dentro das quais corpo
humano e corpo da terra são apresentados como um todo orgânico. Estas representações
consubstanciam relações de poder, com uma tipologia de corpos a servir de modelo a
seguir – do corpo branco das elites, resguardadas do sol e das tarefas braçais, consideradas menores, ao corpo bronzeado do lazer e do desporto, ao corpo esbelto e definido dos
média e da indústria da moda. Como contraponto, surge a indexação de tipos fisionómicos
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a paisagens ‘naturais’/ ‘étnicas’ que abre caminho para a cristalização dos processos de
formação de subjetividade e da validação do diferente como Outro (Gilroy,1993).
O Corpo estrangeiro percecionado como corpo estranho e diferente, reduzido a essa dimensão, circunscreve a presença do Outro ao corpo-invólucro, dificultando o estabelecimento de pontes e a predisposição para conhecer e reconhecer complementaridades e
afinidades. É aqui que o papel do mediador pode e deve fazer a diferença, pondo em relação (uma relação horizontal) o corpo como território cultural, para lá da aparência e de
um corpo-lugar através do qual se infere sobre os atributos e modos de relação do ator
social que é seu portador, pretendendo-se, não plasmar o discurso política e socialmente
correto de “um como os outros”, mas efetivamente obstaculizar (preferencialmente eliminar) a marginalização a que muitos destes corpos-indivíduos/lugares são votados.
As questões ligadas à multiculturalidade, interculturalidade e integração/exclusão colocam-se com pertinência quando se aborda a validação da diferença como oposição,
ou, pelo contrário, quando se “naturaliza” a diferença. É um facto que muitos estudos
etnográficos mostram o papel central que o(s) corpo(s) ocupam no que concerne à definição de identidades e elos de pertença relativamente a determinados grupos sociais
em sociedades não ocidentalizadas. Marcas corporais como tatuagens, escarificações,
pinturas e adornos corporais, como é visível na Carta da descoberta do Brasil, são recorrentemente identificados como recursos de marcação da condição social, de género,
etária,…, mostrando que o corpo se configura em símbolo de uma cultura, espaço onde
se projetam códigos de identidade e de alteridade, sendo os usos que dele se faz, contextualizados social, cultural e historicamente. Assim, o vestuário, os ornamentos, as pinturas corporais, as mutilações étnicas existentes em toda e qualquer cultura manifesta no
corpo inscrito/escrito, são indicativos de universos simbólicos. Relembremos Douglas
(2000 [1970]), que refere que, sendo verdade que tudo simboliza o corpo, então também
é verdade que o corpo simboliza todo o resto. A autora convida a refletir o modo como
a distância social tende a ser expressa em distância fisiológica e vice-versa, quando se
pensa em sociedades tradicionais. Nesta situação, o abandono pessoal relativamente
aos processos orgânicos que envolvem “impureza”, faz-se sentir quando o controle social é maior. A realidade corporalizada como “pureza”, “pudor”, “vergonha”, constituem-se como categorias não naturalizadas. Donde, quanto maior o controle social, maior o
pudor, a honra, a vergonha.
Pensou-se durante muito tempo que para estudar as diferenças das culturas, bastava
olhar para os corpos. Neste sentido, as diferenças sociais e culturais analisavam-se através do biológico, surgindo o conceito de raça. O fascínio da antropologia pelo aspeto visual
dos corpos era imenso e servia para provar as diferenças culturais entre os indivíduos.
A nudez do corpo era considerada como prova “visível” do “atraso” e da inferioridade
cultural do “selvagem”, se sendo o mero indicador simbólico da sua proximidade com a
natureza (Douglas, 1973).
Todas as atividades corporais e as “técnicas corporais” no Ocidente do final do século
XIX eram realizadas de maneira escondida em espaços privados (Vigarello, 1985). Esse
contexto pudico, onde a nudez é castigada, opõe-se aos contextos indígenas coloniais da
ostentação da nudez como algo natural, apadrinhando a ideia de hierarquia das raças, na
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qual, obviamente, quem usava roupa se situava no topo da pirâmide. Justificam-se à luz
deste contexto a falta de ética e de pudor por parte de homens e sobretudo de mulheres
que não obstante ostentarem adornos mostravam o que as mulheres Ocidentais tão ciosamente escondiam. O corpo do Outro surge como prova “visível” do seu primitivismo e
suscita o medo último – o canibalismo – essa forma definitiva de estabelecer fronteiras
entre a humanidade e a ausência dela.
Oposições como nu e o vestido, atualizam-se nas representações do corpo e incidem sobre ele, replicando formas de distinção e/ou oposição postuladas entre natureza e cultura. A visão do corpo “como um facto social”, isto é, como “uma construção cultural, que se
opõe ao ‘natural’”, permite que Goldenberg (2002) fale da diversidade de corpos com um
referencial comum, tradutores de significados simbólicos idênticos e, como tal, passíveis
de serem englobados numa categoria mais ampla (Giacomini, 2002). É o que acontece relativamente ao corpo do outro, categorizado como corpo indígena. O contraste com o que
seria o corpo europeu, sugeriria, segundo a autora, algumas pistas para compreender
os estreitos vínculos que existem entre os usos do corpo e as representações do outro.
Os atores sociais, através de símbolos, que cabe ao antropólogo não explicar, mas interpretar, atualizam e representam as suas mundividências e mundivisões, materializando-as sob a forma de experiências (Geertz, 1978; Fazenda, 2014). Até porque, ao fazer
movimentos e gestos, estamos a interpretar, a reforçar aspetos culturais em contexto e
a produzir cultura (Novack, 1990) e não há ação sem gestualidade, sem espaço ocupado
nos territórios, pelo corpo-lugar; pelo corpo-território. Cada gesto feito, a forma como
nos sentamos, a maneira de caminhar, a forma e o volume de voz usado para falar, são
específicos de uma determinada cultura. Levada ao extremo, esta ideia prevê que certos comportamentos corporais comuns, que caracterizam e padronizam um determinado
povo, podem destacar indivíduos no meio da multidão (Schecher,1977).
O corpo é a memória visível de cada indivíduo, um suporte onde as narrativas de autoidentidade se inscrevem, por isso é construído, manipulado e manipulável – por cada um
de nós, pelos outros, pelo Estado, pela Igreja, pelo sagrado, pela comunidade na qual existimos e que nos enforma, tanto no corpo propriamente dito como nas posturas que perante ele adotamos. Por isso, a relação do homem com o seu corpo, é significativa da relação
entre homem e o seu mundo (Le Breton, 2006; 2011). Em todos os tempos e em todas as
sociedades, os indivíduos têm vindo a modelar o corpo e a reconhecer-se pelo modo como
esse mesmo corpo surge modelado. Neste sentido, o corpo permite forjar e reconhecer
identidades, tornando-se, ele próprio, um modelo identitário. Exemplo disto é a análise
que Jorge Crespo (1990) faz do corpo do homem do século XIX, quando se reporta à sua
elegância e verticalidade, concluindo que estes eram aspetos valorizados em detrimento
das posturas desajeitadas de corpos vergados ao peso da doença e da miséria.
O corpo que se move, transforma-se e transforma. Ocupando um lugar, é ele próprio
um lugar onde a(s) cultura(s) se inscrevem - do permitido ao interdito - por isso, é “um
lugar no tempo” (Cunha e Silva, 1999), um lugar noutro lugar e um tempo noutro tempo,
dimensões das quais se toma consciência, pelo confronto entre corpos diferentes num
mesmo momento temporal (reconhece-se a idade do nosso corpo, pelo reflexo da idade
no corpo dos outros) e pela comparação/memória do corpo consigo próprio (o corpo
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novo da infância anseia o corpo robusto da juventude adulta, tal como o corpo decrépito
de velhice anseia pelo corpo adulto, pleno de vigor).
Considera Bourdieu (1988) que a comunicação corporal ocupa uma posição fundamental
na argumentação e construção teórica dos atores sociais que colocam o consumo alimentar, e a aparência (vestuário, adornos, higiene e cuidados com o corpo em geral), como os
modos fundamentais de distinção face ao outro e que a linguagem corporal é marcadora
de distinção social. Sem dúvida que estes aspetos revelam as estruturas mais profundas
do habitus, pelo que o autor esclarece: “O corpo é a mais irrecusável objetivação do gosto
de classe, que manifesta de diversas maneiras […]. Cuidar do corpo, nutri-lo, e cuidar dele
revela as disposições do habitus” (Bourdieu,1988:188). Converge, portanto, com a posição
de Geertz, que entende as condutas humanas como ações simbólicas e refere como os
comportamentos humanos estão impregnados de construções significativas. (Fazenda,
2014; Geertz 1978; Gellner, 1983)
Convocando novamente Mauss, dir-se-ia que, conciliando as dimensões biológica, social
e cultural, o corpo é ele próprio, fronteira e situa-se na fronteira entre as ciências sociais
e naturais. Na fronteira entre o cultural e político, já que possui tanto capital simbólico
como valor político (Foucault, 1994; 1986) e se constitui corpo como o locus privilegiado
de ação do poder e do controle social, (Foucault, 1994 [1976]), pelo que os corpos trazem
impressos em si as marcas da cultura e não da natureza. Diz-nos Le Breton (2003) que o
corpo é uma construção simbólica e não uma realidade em si. Nesse sentido, o corpo que
aparenta ser evidente é mais inapreensível do que pode pensar-se, já que é consequência
de uma construção social e cultural. Para o autor, o corpo assume uma dimensão bipolar: tanto é considerado como o demarcador das fronteiras entre o indivíduo e o mundo,
como concebido como desligado do indivíduo. Mais do que ser-se um corpo, Le Breton
(2003, [1990]) considera que se tem um corpo. Propõe, por um lado, o distanciamento e
a depreciação do corpo, e por outro, afirma o corpo como elemento imprescindível para
a identidade do indivíduo, conferindo-lhe identidade pessoal antes de lhe conferir uma
identidade de grupo, cultural ou social. Esta posição algo paradoxal é explicada pelo autor
numa viagem temporal pela história do corpo nas sociedades ocidentais. Refere que, contrariamente ao que acontecida durante os períodos da Idade Média e do Renascimento, a
Modernidade ocidental conceptualiza o homem separado (no sentido de desavindo, cremos) de si mesmo, assistindo-se à divisão entre indivíduo e corpo, mas também à cisão
relativamente aos outros e ao cosmo. Rompe-se, pela primeira vez, com o pensamento
das sociedades tradicionais, em que não se concebia a separação entre a pessoa e o seu
corpo; a pessoa e os outros (seus semelhantes) e até entre o indivíduo e a matéria que dá
consistência ao cosmos. A cisão de si, em termos de elites, é notória na conceção dos dois
corpos do Rei e, desde aí até à atualidade do mundo ocidental (porque tempo e espaço
são diferentes em função dos contextos), diferentes autores e diferentes conceções têm
resultado numa verdadeira polissemia corporal.
Olhar o corpo hoje, no Ocidente refere Le Breton (2003, 1982) implica considerar três esferas sociais e culturais. A saber: o acentuado individualismo que resulta no afrouxamento
dos vínculos entre as pessoas, ao mesmo tempo que se valoriza a oposição entre vida
privada e vida pública; a emergência de um saber racional positivo e laico sobre a natureza, que resulta no estudo do corpo como realidade em si mesma, dissociada do homem,
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isto é, como objeto distanciado face aos indivíduos possuidores de corpo e, finalmente,
o recuo das tradições populares e locais, dando, aos poucos, lugar à medicina instituída
como o saber oficial sobre o corpo. Na sociedade ocidental atual, para o autor, predomina
o divórcio entre dois conjuntos de representações do corpo: um relacionado com os saberes populares e outro tributado à cultura erudita, principalmente de natureza biomédica.
Poderemos, contudo, questionar-nos se não estaremos a entrar numa nova era da relação com o corpo e com os corpos, quer pelas perspetivas que a biotecnologia nos aponta,
como referimos, quer mercê da necessidade que muitos sentem de buscar e convocar
velhas técnicas corporais que visam manter o corpo saudável ou reunificá-lo com o lado
espiritual e a harmonia universal. O Ocidente positivista questiona-se (como havia já feito
nos anos sessenta do século XX) sobre o seu positivismo e recorre a modelos holísticos
e “alternativos” (Lingi, 1994) importados de outros contextos culturais, integrando-os no
quotidiano e transformando os corpos em territórios transculturais.
Nas novas representações do corpo e da corporeidade, transitam e cruzam-se diversas
visões relativamente aos géneros (dois? três?) e de categorias sociais, que ora se diferenciam, ora se permutam, pelo que, em termos gerais, os signos corporais tradicionalmente
atribuídos ao masculino e ao feminino não só coexistem separadamente, como também
se deslocam de um género para outro. Como refere Le Breton (2006; 2009), o corpo de
homem pode tornar-se sensual e o de mulher, musculoso. Ao mesmo tempo, em termos
de categoria sociais e de categorizações do corpo que lhe estão associadas, aposta-se
simbolicamente no corpo, mas de forma diferente. Estéticas, estatutos, modas, símbolos,
marcas étnicas ou de grupo inscrevem-se no corpo dando indicações mais ou menos
precisas, mais ou menos delidas, de identidades compósitas, identidades reivindicadas
e identidades revisitadas, pois o corpo nunca está “naturalmente” no mundo (Le Breton,
1982). “Ele não é uma natureza (Ferreira, 2013: 500)”.
Le Breton chega a afirmar que o corpo nem sequer existe (Le Breton, 2006). Será essencialmente comunicação e, nesse sentido, produto de uma cadeia de signos (Baudrillard,
1972). A “linguagem do corpo” como outras multiplica-se culturalmente, em diversas línguas corporais nem sempre inteligíveis para quem não domina o código. Não obstante
existirem regularidades que, numa dada organização cultural, se coisificam na forma de
códigos culturais, podem faltar os códigos sociais internos a cada estrato socio-económico-social que resulta em diferentes códigos de apresentação, de postura, de emoção
(Hall,1990), de gestualidade, etc. os quais não são dominados na sua totalidade por todos
os membros de todos os estratos referidos. Daqui resulta que, a cada subcultura, correspondam códigos percetivelmente distintos para quem é portador de uma cultura, mas
impercetíveis para quem a não domina, conferindo ao corpo a qualidade de significante flutuante (Gil, 1988; Babo, 2001; Ferreira, 2013), “uma simbólica viva, que se inscreve
numa ligação permanente com o futuro desta ordem aproximativa e sempre em mudança
que é uma sociedade” (Le Breton 1982: 231) de estrutura sígnica por definição ambígua,
ambivalente e indeterminada” (Ferreira, 2013).
Para concluir, pode considerar-se que o corpo se configura efetivamente, como território
de construção de identidade. Desde os primórdios o corpo foi necessariamente o primeiro
território de construção das relações, portanto é produto e produtor das relações sociais
e territoriais. A preocupação que desde sempre as sociedades, as culturas e os indivíduos
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manifestaram com a aparência e com o corpo assume, nos diferentes contextos, uma importância central na vida quotidiana dos indivíduos. O corpo lugar/território transmuta-se
e torna-se fronteira e ponte que permite o estabelecimento de formas de sociabilidade, de
construir marcas identitárias e de distinção social (Crossley, 2005). Como refere Featherstone (1995) o indivíduo apresenta os elementos a serem culturalmente decodificados para
operarem como indicadores de poder social e prestígio, algo sobre seu universo cultural,
através do corpo: da sua apresentação e forma, das inscrições que ostenta e das hierarquias que reconhece ou faz reconhecer. Esta linguagem corporal (Bourdieu, 1988) marca,
portanto espaços e tempos de distinção social visíveis e inteligíveis no modo como se
apresenta- como se veste e adorna, como se sacrifica e o mostra - através de cicatrizes,
de extremos que reportam para a diferença face à homogeneidade do grupo de pertença
- nas práticas de higiene, nos alimentos consumidos, nos odores emanados. A norma e a
transgressão constroem e constroem-se pelo corpo.
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The mandate of the UNHCR has evolved since its original aim, particularly now in light of the unprecedented refugee crisis. This essay
examines how the UNHCR has alleviated the influxes of refugees
in, arguably, the most important hosting countries in Europe and
the Middle East. Rooted in the theoretical framework of the UNHCR
and looking into domestic refugee relief policies and socioeconomic
integration, I will analyze and compare the protracted refugee situations of Syrians fleeing towards neighboring countries or European
Union member-states. I conclude that the UNHCR needs to allocate
more resources to the protection of urban refugees and unregistered refugees, as well as interact more proactively with actors that
are not traditionally duty-holders in international human rights law.
Refugees; UNHCR; Jordan; Germany; Syria.
O mandato do ACNUR tem evoluído desde o seu objetivo inicial, particularmente agora à luz da incomparável crise de refugiados. Este
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n How has the role of the UNHCR evolved in responding to the Syrian
Refugee flows? A comparison of Jordan and Germany
Barbara Matias

Introduction
The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) was born out of the
World War II refugee crisis, with a limited mandate oriented by the 1951 Convention
on the Status of Refugees. As its realm of action increased, so did its mandate and role
in resettlement or monitoring of state action, nevertheless always playing along with
the Westphalian state-led protection system. Argued Jim Hathaway that ‘’international
refugee law currently is a means of reconciling the sovereign prerogative of states to
control immigration with the reality of forced migrations of people at risk’’ (Hathaway,
1990: 47).
A compromise between sovereignty and international solidarity obligations, how it can
be achieved, improved and advocated, is at the core of this essay. Indeed a number of
internal and external constraints, from funding to political will, inhibit the organization
from achieving its full impact. This essay seeks to examine how the role of the UNHCR
has alleviated the influxes of refugees in, arguably, the most important hosting countries
in Europe and the Middle East, Jordan and Germany, since 2014.
In the first section I will look into the theoretical framework of the UNHCR in light of the
ongoing refugee crisis, particularly the protracted refugee situations (PRS) of Syrians
fleeing towards neighboring countries or European Union (EU) member-states. This
will feed an analysis of refugee relief policies and socioeconomic integration in Jordan
(Section II) and Germany (Section III). As a developing Middle Eastern nation and a
developed European nation, respectively, a presentation and contrast of both systems
will enable a better understanding of the overall refugee crisis, from the restraints of
refugee camps, to the neglect of urban refugees and need for a different narrative. In
the final fourth section, I will lay down the main findings based on a contrast of both
nations, tied into policy recommendations for improved UNHCR action. I argue that
all relevant actors (international or national, humanitarian or development) must be
involved in order for sustainable and effective solutions for refugees be implemented,
and that an end to the derogatory narrative of refugees as burdens to hosts is urgently
needed as it would shift political interests. From my research on the UNHCR, Jordan
and Germany, I also put forth that a bigger bet on urban refugees’ relief is needed, as
well as improved bilateral cooperation between both hosting countries and the UNHCR
as protection facilitator.
Ultimately, my essay looks to show that, no matter the local needs, a global, regional
or national conscious is fundamental for a proper vantage point over the strengths and
flaws of different local policies. Broader knowledge on various parallel policies help
pinpoint flaws and assets in each.
How has the role of UNHCR evolved in responding to the Syrian Refugee flows? A comparison of Jordan and Germany
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Twigt argued that “human mobility is increasingly defined by forced displacement in
today’s world” (Twigt, 2016: 45), and the official UNHCR figures1 uphold her statement.
There are 65.3 million forcibly displaced people in the world today, of which 16.1 million are under UNHCR mandate and 4.9 million come from Syria. The organization is
the only international organization with a specific mandate to protect refugees at the
global level and is present in 128 countries. The Syrian Civil War has triggered the ongoing refugee crisis that strains matters of sovereignty, security and inalienable rights
in a time of backtracked solidarity. Throughout this essay I will gather information
on what the UNHCR mandate says in theory, and how the practical procedures differ
between the two countries. Most importantly, I will look into why such difference in
theory and field matter and how it better inform the role of the UNHCR in the present
refugee crisis.
When researching the current refugee crisis, existing literature tends to focus on the
shortcomings of the UNHCR in assuring international protection to all persons of concerns, namely Syrian refugees. Abraham argued that “the failure of the UNHCR to organize and maintain centers for identifying and housing the war refugees who are many
among the migrants and to allocate them to willing resettlement nations underscores
the inadequacy of the regime established after World War II and greatly aggravates the
crisis” (Abraham, 2016: 1). Scholars have also focused on shared responsibility among
key actors in order to ensure effective assistance, arguing that, when the goal is economic empowerment of the displaced, “the increase in cash-based interventions in refugee
situations has proven in many cases to be an effective means of focusing assistance and
identifying individuals with specific needs” (Twigt, 2016: 53).
Taking the UNHCR’s engagement with other international actors into consideration a
main obstacle to proper burden-sharing is the lack of political will of sovereign states.
Lindsay argues in a Forced Migration Review piece that “the current structure of the
resettlement regime requires UNHCR to choose refugees first and then to refer them to
states. States then decide whether or not to accept them. […] The resettlement regime
currently empowers UNHCR and states and leaves refugees without much agency in the
decision, despite UNHCR’s promotion of self-reliance as a core goal of durable solutions.
[…] Some states choose refugees who already speak the local language or have advanced education and professional skills, with an interest in refugees’ ability to integrate
into society with little assistance. Other states prioritize protecting refugees with urgent
medical needs. Some state-specific requirements correspond with political or fiscal calendars in order to meet campaign promises or to match allocated budgets” (Lindsay,
2017: 12). This imbalance of power has been constant in Syrian refugee resettlement
efforts. In the European Union specifically, “although various measures have been implemented to display institutional and financial solidarity in regards to asylum policies and
member states, not all states have accepted Syrian refugees amidst the crisis” (Weeren,
2016: 104).
The UNHCR’s mission has therefore faced difficulties as the crisis keeps escalating and
state solidarity keeps decreasing. The following chapter looks into its evolving mandate
and theoretical framework in order to better understand its scope, strengths and shortcomings.
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UNHCR: Balancing interests of States and rights of refugees
Being the international ‘watch dog’ on asylum and balancing the protection needs
of refugees with the legitimate concerns of states requires courage and a willingness to confront governments when necessary. [….] While individual governments may feel uncomfortable being criticized, UNHCR will gain greater respect
in the long term for speaking up for refugee protection principles. (Loescher,
2001: 29).
Understanding the mandate of the UNHCR is the object of this section, in order to scrutinize its viability and implementation in Jordan and in Germany. Under its Statute and
subsequent General Assembly and ECOSOC resolutions, the UNHCR’s mandate has become broader than the obligations of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. Of its 2015 expenditure, $3.3 billion (80%) went to the refugee
programme, prioritizing resources for food, shelter and medical supplies (UNHCR, 2015:
1). Argued Loescher (2001: 29) that “in the UNHCR, as in so many large organizations
today, success is measured quantitatively - how much relief can be delivered and how
quickly. The central importance of human rights protection of displaced and threatened
populations is frequently neglected”. Scholars have stated that in fact the UNHCR has
evolved from a rights-based mandate into an assistance-based role.
The UNHCR indeed provides assistance and protection, nevertheless always dependent
on nation-states’ fulfillment of international obligations and funding. Continued Loescher
(2001: 28) that “UNHCR is often at the mercy of its donors and host governments. The
agency can only carry out its enormous emergency and maintenance programmes if it
receives funding from the industrialized states”. Lindsay laid it out best in asserting that
“the UNHCR bears the difficult burden of balancing the interests of states and the interests of populations of concern” (Lindsay, 2017: 13). With protracted refugee situations
on the rise, there is a desperate need to engage with the different stakeholders to attain
durable solutions.
Despite the treatment of asylum-seekers being manifestly different according to the
resources available, the legal system, and the social attitudes in each country, certain
General Assembly Executive Committee Conclusions on the UNHCR assure basic international human rights law standards: ExCom Conclusion No.93-2002 establishes that “in
the context of facilitating cooperation between States and UNHCR, and in accordance
with data protection and confidentiality principles, UNHCR should be given access to asylum-seekers in order to exercise its function of international protection” (Lindsay, 2017:
13); and ExCom Conclusion No. 22-1981 on protecting asylum-seekers during large-scale
influxes further endorses “basic minimum standards for their treatment pending arrangements for a durable solution (…). Such action should be taken bilaterally or multilaterally at the regional or at the universal levels and in co-operation with UNHCR, as appropriate” (UNHCR, 1981). There is thus a prominence of burden-sharing duties of States,
from assisting first-asylum countries facing mass influx to cooperating with international
protection agencies. In the end, the agency finds itself dependent on the host country in
their mission to guarantee refugees with accommodation, food, clothing, access to medical treatment and freedom of movement.
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The organization has developed its policies based on this framework, such as the policies concerning urban refugees and refugee camps. Currently over 60%2 of the world’s
refugees live in urban areas, commonly in search of better income and integration opportunities, as the Jordan and Germany sections will show. The UNHCR introduced its first
Comprehensive Policy on Urban Refugees in 1997, only to revise its original camp-containment approach in the subsequent 2009 Policy on Refugee Protection and Solutions in
Urban Areas. The original document determined that “long-term care and maintenance
is considered undesirable for urban refugees as it keeps them dependent rather than
supporting their capacity to look after themselves” (UNHCR, 1997: 5). The 2009 document
set out a more integrative approach between hosts and refugees – “Protection must be
provided to refugees in a complementary and mutually supportive manner, irrespective
of where they are located. Thus, in addition to addressing the needs of those refugees
who live in cities and towns, the UNHCR considers it essential for host states and the
international community to continue with their efforts to ensure that other refugees, including those in camps, are able to exercise all the rights to which they are entitled”
(UNHCR, 2009: 4). The updated urban refugee policy was incorporated into another UNHCR document UNHCR Policy on Alternatives to Camps, which sustained that “enabling
refugees to reside in communities lawfully, peacefully and without harassment, whether
in urban or in rural areas, supports their ability to take responsibility for their lives and
for their families and communities” (UNHCR, 2014: 4).
Faced with the global trend of refugees settling in an urban environment, the UNHCR
promoted policies directed at self-reliance and community integration, and rooted in state responsibility and engagement of all stakeholders (civil society, NGOs, government
authorities). Overall, official 2015 figures (UNHCR, 2015: 18) report 2,341,600 refugees
are in the Middle East, and 1,462,229 are in Europe. Within the two regions, by the end of
20153, Jordan hosted 689,053 persons of concern, Germany 749,309 persons of concern
and, for comparison, minor European actor Portugal hosted 1,354 persons of concern.
In this section I looked into how the UNHCR framework informs refugee protection and
how its subsequent policies assist other actors in meeting protection obligation. In the
following sections I will examine the refugee reality in Jordan and in Germany, and how
the national practices perform under UNHCR’s mission.
Jordan: Middle Eastern non-signatory host country
You walk into a bakery, there are Syrians; you walk into a factory, there are
Syrians. There is no longer room in Jordan for Jordanians. (Mohammed Mashagbeh, 35, cit in Luck, 2013).
Mohammed Mashagheb (cit. in Luck, 2013) exemplifies the socioeconomic reality and growing sentiment among Jordanians, he himself having lost his carpenter job to a Syrian
worker. The Kingdom of Jordan is the sixth top hosting country in the world and “has
often been praised for its open-border policy and humanitarian stance towards Syrian refugees” (Achilli, 2015: 3). Nevertheless, this nation-state is not a party to the 1951 Convention or the 1967 Protocol, which means it lacks a proper legal framework for governing
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refugee issues. Domestically, Article 21 of the Jordanian Constitution4 assures that “political refugees shall not be extradited on account of their political beliefs or for their defense of liberty”, and Law No. 24 of 19735 also determines that “where a foreigner enters the
Kingdom otherwise than via the points designated for this purpose for reasons of force
majeure, such as an emergency landing or entry where there is no border check-point or
yet political asylum, the said foreigner shall report in person to the nearest branch office
of the Directorate or to any competent security post within 48 hours”.
At the international level, in 1998, the UNHCR and the Jordanian Government signed a
Memorandum of Understanding – MoU (UNHCR, 1998), which established a new degree
of relations. Among its provisions, Article 2 establishes the principle of non-refoulement
“in order to safeguard the asylum institution in Jordan and to enable the UNHCR to act
within its mandate to provide international protection”, and Article 3 gives the UNHCR
authority to make determinations and “to interview asylum seekers who entered Jordan
clandestinely and are being held by competent authorities” (as established in ExCom
Conclusion No.93-2002). Article 5 of the MoU further defines that “the sojourn of recognized refugees should not exceed six months’’ from when ‘’a refugee should receive legal
status and UNHCR would endeavor to find recognized refugees a durable solution, be it
voluntary repatriation to the country of origin or resettlement in a third country”. In 2015,
UNHCR’s budget for Jordan refugee programme was $328,877,516 (UNHCR, 2015: 58).
Jordan has thus historically offered protection to refugees despite not being a signatory
of the UN documents. According to official figures6, the country hosts over 1.3 million
Syrians, of which 656,400 are registered with the agency - a large influx facilitated by
cultural and geographical kinship to its Syrian neighbors. With important international
support, Jordan initially welcomed refugees with access to public school, healthcare and
improved sanitation systems. Ward even argues how “economically, providing refuge for
displaced populations represents both an opportunity and burden for many host countries in the Middle East. Emergency funding is pumped into what may be a struggling
economic environment, benefitting host country infrastructure development in the long
run as a result. After all, UNHCR may partner with local organizations or Government
ministries to provide trainings on refugee-specific issues that simultaneously develop
the capacity and technology of the institution” (Ward, 2014: 77). Yet, given the protracted
nature of the refugee crisis, services started lacking and living conditions of Jordanians
deteriorating – it is estimated that “the Syrian crisis cost the country $1.2 billion, and the
financial burden is expected to rise to $4.2 billion by 2016” (Achilli, 2015: 2).
The more protracted the refugee situation becomes, the more scarce resources are and
the more bothered hosts become. For instance, while refugees were initially granted
free medical treatment, the soaring numbers of Syrians fleeing into Jordan prompted
the repeal of free medical aid, in November 2014. BMC Public Health scholars argue that
“long wait times, poor staff treatment, and transportation also often prevent care-seeking, exhibiting the increasing strain on Jordan’s capacity and infrastructure in health in
addition to a number of other sectors. Additionally, many refugees are not seeking care
because they do not know where to go or do not think they are sick enough to require
the effort and cost associated with seeking care” (Doocy et al, 2015: 7). They specifically
warn that “in Jordan non-communicable diseases are estimated to account for 76% of
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total deaths”. Similarly, unemployment has risen. Official ILO figures (ILO, 2015: 48) report
that the unemployment rate in January 2014 for the Syrian refugees outside camps and
the Jordanian host community was, respectively, 60% and 22%, whereas in March 2011 it
was 18.5% and 14.5%. This has, in turn, turned the labor market into yet another source
of tension: legal work permits are more readily available in low-wage sectors that Jordanians generally avoid, such as the textile industry, so as not to displace local laborers
from more prestigious sectors.
In line with such high urban density, the housing sector has been the most affected sector. Rent prices have almost quadrupled and, for most families, it is the main financial
burden. The vast majority of Syrian refugees live in urban areas and not in camps, choosing to live away from the international aid granted in camps instead prioritizing self-reliance and a more comfortable integration within the community. It is indeed much easier
to deliver services in camps than in urban areas, as well as much cheaper to target relief,
yet there is an inherent dependency on how camps patrol and restrict inhabitants.
Once more, tying the protracted nature of the refugee crisis with the abovementioned
statistics, Jordanian authorities have tightened work permits for Syrian refugees – “the
government has, since 14 July 2014, instructed UNHCR to stop issuing Asylum Seeker
Certificates (ASCs) to Syrian refugees that have left the camps without proper ‘bail out’
documentation” (Achilli, 2015: 5). The absence of this proof of registration as a person of
concern curbs refugees’ eligibility for UNHCR relief, in an attempt to not only encourage
encampment but also limit Syrians refugees’ agency in urban areas. Most significantly,
integration in the labor market by means of temporary work permits enables income-generating activities that favor prospects of finding a durable solution. The imposition of
these restrictions negatively affect the level of trust toward the UNHCR and, moreover,
directly endangers livelihoods since UN-issued food coupons are only handed to UN-registered refugees, mainly due to recent cuts given “severe lack of funding”7. The UNHCR
also provides cash assistance (130 Jordanian dinars/$183 a month for a family of five) to
the most vulnerable out-of-camp registered refugees, which mainly goes toward rent, as
does the World Food Programme8 contribute with cross-border food deliveries and cash-based transfers. As a result of this discussion, the Jordanian government committed to
a $2.99 billion effort in the Jordan Response Plan 2017-2019 for the Syria Crisis9, which
“moves away from a solely aid-focused strategy, towards one that places comprehensive
host community development at the front and center of the humanitarian response, to
meet the needs of both refugees and host communities” (Balsari et al., 2015).
With an increase in urban refugees, the largest camps in the region and its own domestic
issues to tackle, Jordan has partnered with the UNHCR and taken a proactive role in
giving refuge to Syrian refugees. Said King Abdullah II himself during the 71st UNGA, “No
one is justified in questioning our commitment and sacrifices […] Jordan has put forward
an effective, sustainable, development-driven plan to support hosts and refugees alike.
Our approach will build on international partnership, trade, and investment to create
opportunities and income that both Jordanians and Syrians need”.
In this section I have examined the Jordanian approach toward Syrian refugees fleeing en
masse to their country – a country that isn’t a party to international refugee law but di-
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rectly collaborates with the UNHCR in welcoming refugees, be it in urban areas or camps.
In the following section I will look into the German approach to the right to asylum and
resettlement of Syrian refugees. Legally bound by the UN and EU framework, Germany
has become the principal final destination for those reaching external EU borders.
Germany: preferred final European destination
Waiting in Jordan creates desperation which is contrasted with the images of
the journey from Turkey to Greece and onwards from there. Going to Europe is
regarded as dangerous but quick and relatively easy (Türk, 2016: 37).
To the vast majority of refugees, the above-quoted ‘onwards from there’ is, in fact, Germany – this Northern European country is the top final destination for asylum-seekers
in Europe, accounting for 51,6% of the 884,461 asylum applications filed in European
countries between April 2011 and October 2016.10
The Federal Republic of Germany is vastly perceived by Syrians as the best country to not
only find refuge from persecution, but also job opportunities and an improved quality of
life – official figures reveal a low unemployment rate (4,1%11) and a solid economic growth
($3.356 trillion GDP in 2015, according to the World Bank12) in Germany. Additionally, unlike many EU countries, it is a culturally and ethnically diverse nation, most prominently
hosting a large Turkish community (2.4% of the population), with the IOM calculating13 that
immigrants were 14.88% of the total population in 2015. Having ratified the 1951 Convention in 1953 and acceded to the 1967 Protocol in 1969, Germany is a key European player
amidst the refugee crisis. Eurostat revealed that the country received around 700,000 non-EU first time asylum applicants in 201614 - Syrian being the main nationality of asylum-seekers (266,250 persons15). For means of comparison, Italy, the second most sought-after
country, received 125,000 in 2016. Despite this chase of German solidarity, the country only
approved 43.5% of asylum applications in the first half of 2015 (Desilver, 2015), far from the
acceptance rates of Scandinavia (85.2% in Denmark, 74.2% in Sweden, 72.5% in Norway).
In terms of legal framework on refugees and resettlement, the UN has directly influenced
the EU framework: Article 18 of the Charter of Fundamental Rights of the EU16 cites the
1951 and 1967 documents and the UNHCR has been a major player, be it through operationalization, monitoring or co-founding of the European Resettlement Network in 2012.
In Germany, the UNHCR has recorded that the available pathways for Syrian resettlement have been humanitarian admission (20,717), private sponsorship (22,803) and academic scholarships (186)17. Regarding the latter category, scholars have highlighted how
“these programmes seem to function as filters that guarantee that those taken in are by
and large those who are best connected and have a clearly defined social role – they are
not supposed to be aliens, but guests of their families or of institutions of higher learning”
(Ribas-Mateos, 2016: 116). Proper integration of the incoming refugee population within
the host community definitely generates growth: the IMF noted how rapid labor market
integration and working-age refugees transitioning into wage-earners will boost GDP
employment rates, “especially probable for refugees possessing significant skill sets,
including those who are proficient in German reading and writing” (Weeren, 2016: 105).
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In effect, the German system operates on a “distribution quota calculated on an annual
basis that determines what share of asylum-seekers are received by each Federal Land”18. During the review process, claimants are accommodated in reception facilities and
“asylum applicants receive a monthly amount of money to cover personal needs […].
These include basic benefits for food, housing, heating, clothing, healthcare and personal
hygiene, as well as household durables and consumables, benefits to cover personal
daily requirements, benefits in case of sickness, pregnancy and birth”19. Once admitted,
the applicant receives a two-year (extendable) temporary resident permit which allows
“unrestricted access to the labor market and gainful employment”20, as well as access to
“social welfare, child benefits, integration allowances and language courses”.21 The role
of the UNHCR, in such a thorough system, is mostly one of monitoring protection and
advocacy – “the Office provided individual, accurate and timely information to people of
concern on the asylum process and procedures, while continuing to support the German
Government’s humanitarian admission programme” (UNHCR, 2016: 4). In this sense, the
German case is different from the Jordanian case: refugees who reach German borders
have risked more and, in return, expect to be integrated into a developed European city
that can give them a job, an education, a decent shelter and overall better lifestyle prospects than in refugee camps in neighboring developing countries.
Migration into Europe is nothing new, but the levels reached since 2014 are of a higher
magnitude and demand an improved common regime. As was visible in the statistics examined above, there is a problem of distribution inequality within the EU, with the majority
seeking Northern countries and neglecting opportunities for safe refuge in Southern or
Eastern member-states. Bovens and Sisman argues in a blog that they “identified a ‘low
responsibility block’ incorporating Portugal and Spain and the Eastern European states.
These countries contain 32 per cent of the EU’s population, but register only 5 per cent
of applications”.22 For instance, in Portugal, also an EU member-state and party to the
1951 Convention and 1967 Protocol, has no reports of significant inflows of Syrian refugees. Despite political willingness toward granting asylum and fulfilling burden-sharing
responsibilities, the perception of this country as final destination of refugee is ignored,
which contributes to the unequal distribution of refugees among the EU. The UNHCR is
barely present at the national level, which in turn adds to Portugal’s isolation from familiar refugee routes or talks on refugee resettlement. For this reason, I argue a bigger
UNHCR presence in Southern or Eastern European countries, traditionally seen as of
emigration and unprepared for refugees given economic hardship, could fade the lack
of awareness on the part of refugees of this welcoming country of refuge, and counter
the unequal distribution within the EU member-states. Weeren further stated that “given
Germany’s success with refugee integration thus far, as well as the projected benefits to
the country’s economy, Germany may serve as a paragon to other countries questioning
the potential economic advantages” (Weeren, 2015: 111).
Throughout this section I sought to break down the German refugee regime and its role
in European asylum and resettlement, a clear contrast to the refugee reality in Jordan,
in that it solely deals with urban refugees and operates within a domestic and regional
framework bound by international human rights law. I find several recommendations can
be extracted on how the UNHCR and the refugee protection regime could move forward
in these two contrasting contexts. I will lay them out in the final section.
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Key takeaways
Insofar I have dedicated my essay to examining how the mandate of the UNHCR has
evolved along the ongoing refugee crisis, the case of Jordan as the neighboring host in
the developing world, and the case of Germany as the ideal host in the developed world.
This final section intertwine all three subjects by putting forth main takeaways from the
research: that all relevant actors much come together in cooperating towards a better
policy reaction; that the narrative of refugees as helpless burdens must be changed; that
a bigger policy efforts must be given to urban refugees; and finally some specific takeaways from the examination of the Jordanian and the German cases.
All relevant actors must be involved in the developing of sustainable and effective solutions for refugees
In this unparalleled crisis, solutions now require more than the standard humanitarian
approach. All relevant actors – host communities, asylum-seekers, international organizations (intergovernmental and nongovernmental), civil society (local and global) and,
if possible, countries of origin – must adjust their traditional perceptions of policy and
humanitarianism to respond to the crisis in an all-encompassing way. To cite Loescher
and Milner, “failure to address the situation in the country of origin prevents the refugees
from returning home. Failure to engage with the host country reinforces the perception
of the refugees as a burden and a security concern, which leads to encampment and a
lack of local solutions” (Loescher and Milner, 2008: 4).
Joint projects for solutions are needed. For example, partnering development actors with
humanitarian actors in dialogue with local communities would integrate human rights in
the economic sphere. For instance, the World Bank could allocate a portion of its budget
to complement the field work humanitarian organizations such as the International Red
Cross and the UN agencies are undertaking in the context of this urgent crisis. This would
enable more resources to properly serve the rights of refugees in human development
fields, from access to employment, education, health, social security, food, housing, water
and other basic necessities.
This resource allocation from partner actors could potentially overcome the increasing
scarcity of public resources tied to the continuation of protracted refugee situations, as
seen in the Jordanian government repeal free medical aid, in November 2014.23 Another
approach in parallel to resource allocation could be the setting up of an international
campaign led by the UNHCR to boost private sponsoring of refugees. As seen in the
German case, it has been an important pathway for humanitarian admission of Syrian
refugees, and goes beyond the state limitations to take in resettled persons.
In light of this context, international actors, of which the UNHCR is a prime example, must
be proactive in interacting with host communities so as to avoid slow or inadequate reactions. In this way, decision makers’ budget planning and agenda-setting would be better
equipped with up-to-date information and expert advice on which fields to prioritize and
how to suitably allocate resources. International actors must also foster, as well as build
off, civil society engagement and assistance to, for instance, get aid through and prompt
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private humanitarian initiatives. Overall, the international community should take it upon
itself to gather resources and/or impetus that prompt capacity-building in the designated
host country, aligning a rights-based approach with sustainable economic practices.
At the end of the day, both moral and legal responses are needed: host communities must
act in accordance with domestic interests as well as international solidarity obligations,
much like international agencies must accomplish their humanitarianism within the sovereign constraints of states. At a later stage, accountability of the country of origin,
which is Syria in the specific case of the refugees mentioned in this paper, must be sought
for a fully successful humanitarian mission that not only deals with the symptoms, but
also the cause.
Ending the narrative of refugees as burdens to hosts is imperative
Although xenophobia and anti-immigration sentiments are growing as the number of
incoming refugees and burden-sharing obligations mount, it has been widely argued that
admitting asylum-seekers generates economic benefits for the host community. In view
of the prevailing cost-focused protection climate, instead of a burden that drains scarce
resources and robs locals of opportunities, refugees must be seen as profitable: they stimulate the economy as a new wage-earning population, rise fertility levels that counter
aging population, and bring new skill sets. This follows the argument in Europe without
Borders, that “nation-states need replacement populations to sustain the labor force as
well as to contribute to the pension funds that support their aging populations. […] Ironically, immigrants and their communities are an important factor in salvaging the welfare
state” (Berezin and Schain, 2003: 27). This was discussed in the preceding section when
noting the importance of rapid labor market integration of refugees in Germany, or why
an incoming refugee population would boost Portugal’s economic growth. In line with
this, embedding services to refugees within the legal realm of national systems could be
used as a formal tool to promote integration and social cohesion in practice within the
community at large – for instance assure shelter and possible eligibility for employment
during the application process of their asylum request.
So host communities should not be swayed by loud ideas, but instead influenced by statistics: far from an economic burden, a refugee can be an economic advantage. We must
appeal to political interests in stressing the narrative of refugees as positive economic
reinforcements for states, and not costly political risks engendered in externally-mandated obligations. Larger awareness and concern directly leads to larger investment and
activism.
Bigger policy and relief focus on urban refugees
Refugee camps may be the iconic representations of refugees, but seem to be decreasing
- the majority of refugees now settle in urban environments. As seen in the reaction to
the 1997 UNHCR policy on urban refugees, and further discussed in the Jordan section
of this essay, encampment is widely regarded as restrictive as well as encouraging of a
negative narrative of refugees. Refugees seek cities, considering the bigger chances of
finding jobs, making a living on their own, and residing in a multicultural environment.
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A UNHCR 2014 executive summary on Syrian refuges living in Jordan detailed how “as
of 31 December 2013, almost 450,000 Syrian refugees were registered in Jordan outside
UNHCR camps. By contrast there were 125,000 refugees registered in Zaatari camp”
(UNHCR, 2014). They therefore live away from the international spotlight in favor of proper integration towards higher living conditions.
This is more and more common given the protracted nature of the refugee crisis, which,
inevitably leads to host states’ policies of containment and encampment, as seen in the
Jordanian case. Such practice has been dubbed ‘warehousing’ of refugees, which directly
abuses the rights assured in the 1951 Convention - such as freedom of movement and
the right to seek wage (Articles 26 and 17, respectively). As argued by Ward in Refugee
Survey Quarterly, “the increasing protracted nature of refugee crises, an estimated 68%
of all refugee situations, has arguably made ‘managing’ displacement in such emergency,
rural camp frameworks an increasingly limited tool in its viability. Issues such as rising
rates of poverty, unemployment, inadequate education, and psychological problems over
prolonged periods of time are repeatedly mentioned. Therefore, populations in such protracted situations may choose (and have often done so when possible) to seek out urban
locations (thus leaving or bypassing camps established in the host country) to gain access to jobs, transnational social and monetary networks, services, and opportunities to
live self-sufficiently and in a dignified manner” (Ward, 2014: 78).
For these reasons, much bigger emphasis must be given to urban refugees, especially
given that most lack proper documentation or legal status, which causes them to live in
the margins of society. A spotlight on refugee relief in urban areas would therefore also
promote better protection of unregistered refugees.
Policies to fight food insecurity and other human rights violations include adopting a
more decentralized approach to cash-based assistance, supply of medical instruments,
housing issues. Seeing as most refugees now live in urban centers, local or municipal
governments should be mobilized in alignment with the UNHCR to provide effective support to refugees.
Jordan and Germany: enhanced bilateral cooperation with UNHCR
In an attempt to enhance the Arab states’ legal framework for governing refugee issues,
the UNHCR has pushed for the ratification of the 1951 and 1967 documents. However, I
don’t believe such a formality is the best bet for enhanced relations. By means of the 1998
MoU and further UNHCR-Jordan cooperation on distribution of appropriate services, refugee relief has fared relatively well inside Jordanian borders. I argue the UNHCR can
make the most difference by focusing on delivering aid in urban areas and assisting unregistered refugees in need, especially as national services are getting more restrictive,
which would make a UNHCR-national government partnership even more relevant. Much
like the 2017-2019 Jordanian proposal seeks, rights of both host and refugee communities must be assured to address socioeconomic tensions and, in that, promote resilience
of both groups. As António Guterres, current UNSG and former High Commissioner for
Refugees said on the occasion of the Resilience Development Forum of November 2015,
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“it is absolutely essential that when we think about refugee protection we also think
about the resilience of both the refugees and host communities living together under
these circumstances, and in no other country has it been so harmonious as in Jordan”.
With regards to Germany, a strategy that could be pursued is one that merges a
bigger focus on urban relief with a change in the negative narrative: rapid integration
of refugees within society will allow them to contribute faster and better, be it in
countering the aging population or boost growth as an incoming wage-seeking active
population – indeed stated Weeren that “in order for the [German] economy to benefit
most, is imperative that integration occurs at an expeditious pace. As the population
of asylum seekers continues to grow for the country, facets of the economy such as
the labor supply, overall GDP and working- age population will likely expand” (Weeren,
2015: 111).
On the whole, the UNHCR does not have a fixed mandate as the crises it deals with are
constantly evolving, escalating or de-escalating. I believe a bigger focus on dialogue
with the various stakeholders, grounded in open collaboration with host communities
and interests, is crucial to surpass standstills in international protection. Through the
analysis of the Jordanian and the German cases, a much broader idea is had over global
needs in contrast to regional or national needs, in diverse policy areas such as education, food security, health, local governance, and livelihoods. Wide-ranging awareness
informs each decision better, and this is the key notice of my essay.
Conclusion
The refugee crisis making daily headlines is unparalleled, growing and troubling. In
the current refugee crisis, refugee relief has become one of assistance and self-interest, and not necessarily of rights and solidarity - the massive nature of the crisis
prompted inadequate responses and slow reactions from domestic authorities, regional institutions and international agencies alike. Photographs of crowded refugee
boats crossing the Atlantic or refugee families constrained in poor camps have built
a narrative of asylum-seekers as helpless victims that will drain resources of any
welcoming community.
This dire context has challenged the efficacy of the UNHCR in its capacity as protector
of refugees, the internally displaced and the stateless. The forced migration reality is
much different than in 1954 and 1981, when this UN agency won the Nobel Peace Prize.
Ultimately, the UNHCR has grown in scope and in influence since its initially-provisional
foundation in 1950, into a key international actor in all matters related to forced displacement. As irregular migration and refugee issues become increasingly global and
critical in their nature the UNHCR has revised policies on camp-containment and urban
refugees, reformed relations with national governments and broadened its alliances
to other stakeholders with a role in human security and human development. Only by
adapting to this new multi-dimensional and interconnected web of varied actors can
the UN agency secure its key duty as the main guarantor of refugee safeguards and
asylum rights.
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In this essay I sought to examine how the UNHCR has been executing its mandate in
the present context of the unprecedented Syrian refugee flows since 2014 into Jordan,
a kindred neighboring country, and into Germany, an idealized western country. Taking
these two case studies into consideration enabled a mapping of the UNHCR’s current
international standing as the relief organization par excellence in view of the different
domestic roles it plays in collaboration with each country.
In Jordan, home to the infamous Zaatari camp and host to the one of the biggest refugee populations in the world, the UNHCR has been most used in making sure camp
refugees and out-of-camp refugees receive medical assistance and aid. In Germany,
this one home to a renowned developed economy and sturdy labor market, the UNHCR
has taken on mostly a monitoring role in overseeing distribution of refugees among
the Federal Lands and in ensuring humane living conditions for this vulnerable group.
In each of the two countries, the nature of the incoming irregular migration and of the
domestic structures to handle it are vastly different. This means different present roles
for the UNHCR and different future recommendations for that same agency. Nevertheless, both realities have shown the peril of unregistered refugees and the importance
of funding.
In line with this, to assure the UNHCR remains relevant and its mandate efficient, I believe the UNHCR should devise a strategy which consists of allocating more resources
and ground efforts to the protection of urban refugees and unregistered refugees. In
the 21st century, the typical image of a refugee is no longer solely one of a vulnerable
person in the confinements of a camp. The ongoing refugee crisis has been marked by
thousands walking for weeks along the Eastern Mediterranean, Western Balkan and
Central Mediterranean routes, connected to friends and family in their countries of origin or in their idealized destination countries by social media. Refugees themselves are
more connected, they operate not only within the international relief system - social
or familial refugee networks are more scattered, and civil society initiatives of private
volunteering or public funding are thriving. For this reason, urban refugees and unregistered refugees are growing in number and need to be properly assisted despite their
lack of records.
To better implement this strategy, it is advised that the UNHCR interacts in a more proactive way with actors that are not traditional duty-holders in international human rights
law: NGOs, civil society and development actors all matter in the policy-making and peace-building process. While closer cooperation with national government is still key, engaging with the myriad of stakeholders at large proves crucial given the new reality of
irregular migration. Furthermore, this renewed alliance with varied stakeholders should
also have an advocacy nature of prompting more engagement from civil society, more
funding opportunities and all-around new collaborations with local organizations, private
investors and development actors. This could help counter one of the main challenges,
that of lack of funding for medical assistance or appropriate shelter.
Another one of the challenges identified was that of the North-South divide within the
EU, in which refugees along the main routes chase more well-established destination
countries such as Germany and Sweden, and therein ignore opportunities for asylum
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in Southern European with lower GDPs. In light of this dichotomy, another strategic
approach the UNHCR should take on is to focus on improving link and presence in EU
countries that are not the top targets for asylum in order to boost their visibility and reputation as a host country. To better help manage the inflows into the European Union,
the UNHCR should therefore make sure it has a sound presence in all Member-States, so as to, for instance, encourage stronger social networks among already-residing
refugees and incoming refugees, and to prompt more awareness in government and
society.
The concluding remarks I here present sought to put the mandate of the UNHCR in the
context of the present inflows of Syrian refugees into neighboring countries and into
the EU. From a role of intervention to a role of monitoring, the UNHCR must continue to
revise its strategies on the ground in order to remain effective in achieving their humanitarian goals, even now, 68 years after its foundation.
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