
20|

RUMOS CRUZADOS QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2011

Ainda há bem pouco as
mulheres seguiam um
percurso migratório

familiar. O marido emigrava
primeiro e, só depois de ga-
rantidas as condições de sub-
sistência para a família, a mu-
lher e os filhos iam ter com ele.
Hoje, nem todas as mulheres
se incluem neste percurso mi-
gratório.

A imigração feminina tem
actualmente novos olhares,
pois a mulher imigrante não
tem de ser casada. Muitas são
as mulheres, solteiras ou jo-
vens, que imigram sozinhas à
procura de novas condições
de vida, que passam pelo pro-
gredir dos estudos ou pela
procura de emprego.

O processo de integração
destas mulheres pode, por
várias razões, ser penoso. Em
primeiro lugar, muitas delas
são mães que, por falta de
emprego nos seus países de
origem, se vêem obrigadas a
emigrar, deixando na sua ter-
ra os filhos menores com os
avós. Por outro lado, a mu-
lher imigrante sente, por ve-
zes, vários tipos de discrimi-
nação que vêm dificultar o
processo de adaptação, le-
vando-as a sofrer um pensa-
mento de desistência do per-
curso migratório.

O suplemento Rumos
Cruzados já teve nas suas
edições entrevistas com mu-
lheres que partiram dos seus
países de origem nas mesmas
condições. Nesta publicação
o leitor terá hipótese de ler,
na secção Rostos da Imigra-
ção, uma entrevista a uma
imigrante brasileira. O seu
nome é Marilene Barbosa,
vive há 4 anos Açores, veio
para São Miguel sozinha e
deixou um filho no Brasil. Há
um ano e meio trouxe-o para
viver consigo e admite ter
ajudado na sua integração.
Marilene considera que nos
Açores existe ainda uma cer-
ta discriminação para com a
mulher brasileira.

Na presente edição pode
ainda ler uma notícia sobre o
projecto “Tu existes, tu con-
tas”.

Esta iniciativa consiste
numa reunião entre mulhe-
res imigrantes que acabam
por criar laços afectivos. Nes-
te artigo temos um testemu-
nho de uma imigrante que
participou na I edição do
projecto. Esta mulher revela
que os encontros são impor-
tantes, sobretudo para a mu-
lher imigrante que sabe o que
é a solidão. �

Mulheres
migrantes

“Nesta ilha encontrei
um pedacinho do céu”

O que a fez vir para os Açores?
EuvimparaosAçoresem2007,

por causa do meu actual marido.
Ele nasceu aqui, em São Miguel.
Quando nos conhecemos ele esta-
vadefériasnoBrasil,nãotínhamos
perdidocontactoe,maistarde,vim
paracátercomele.

Antes de vir para cá tinha alguma no-
ção do que eram os Açores?

EuvimparaSãoMiguelsemco-
nhecerailhaesemsaberaocertoo
que eram os Açores. Só quando
chegueicátiveessaoportunidade.

Enodiaemquechegouàilha,qualfoi
a sua primeira reacção?

Eu fiquei encantadacom tanta
belezanatural.AdoreiosAçores.

Do que é que mais gosta de São Mi-
guel?

O que eu mais gosto dailhaé da
tranquilidade.Paraalém,deserum
lugarmuito bonito, tem aqui uma
serenidadeepazquequalquerpes-
soa procura. Aqui, as pessoas po-
demandarnasruassempreocupa-
ção, ao contrário dacidade grande
eviolentaondenasci.Nestailhaen-
contreiumpedacinhodocéu.

No início quais foram as suas princi-
pais dificuldades?

Eunãotivegrandesdificuldades
de adaptação. Nos primeiros me-
ses, como é normal, sentiamuitas
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Considera que nos Açores existe ainda discriminação para com as mulheres brasileiras

saudades do meu país, da família
e, sobretudo, do meu filho... mas
trouxe-oháumanoemeioparavi-
vercomigoemelhorou.

Eeleadaptou-sebemàilhaeàescola?
Noiníciocustou-lheumpoucoa

adaptação,porquesentiadificulda-
desementenderaspessoas, sobre-
tudonaescola.Agorasente-semui-
to bem integrado e já tem muitos
amigosaqui.

Sentiu-se bem acolhida pelos açoria-
nos?

Senti-me bem acolhidapor al-
guns açorianos. E digo alguns por-
queexistempessoasqueaindatêm

um certo preconceito paracom as
mulheresbrasileiras.

Já sofreu algum tipo de discrimina-
ção?

Sim, sobretudo nas lojas. Exis-
tem funcionárias que tratam uma
mulherde formadiferente porser
brasileira.

Como está agora a sua relação com o
Brasil?

Eu já não vou ao meu país há
dois anos, mas mantenho ainda
umaforterelaçãocomoBrasil.To-
das as semanas falo com os meus
pais parasabercomoestáafamília
eopaís.

Marilene Barbosa
nasceu no Brasil, em Belo
Horizonte, e vive há  anos
nos Açores. Adora a
tranquilidade e a beleza da
ilha mas, não lhe escapa a
ideia de voltar para o país
onde nasceu

NOTA DE ABERTURA

Tendo em conta a dificuldade de
muitos imigrantes no preenchimen-
to do seu IRS, a AIPA criou, em ,
um Gabinete de Apoio ao preenchi-
mento de Declarações Fiscais. Este
ano, a associação fez  atendimen-
tos para o preenchimento de IRS de
1. Lembramos que até ao dia 1
de Maio decorre a ª fase para as de-
clarações na internet. �

IRS 1

A exposição de pintura do artista Alex
da Silva, inaugurada a  de Março na
Galeria Arco , irá estar patente em
dois hotéis da ilha: o Lince e o Antillia
Hotel Apartamento. Os quadros irão
estar divididos por estes dois hotéis.
Se não teve hipótese de conhecer a ex-
posição “Nascer, Copular e Morrer”,
aproveite esta oportunidade. �

“Nascer, Copular
e Morrer”

Terminaram as candidaturas para a ª
edição do concurso de fotografias
“Olhares sem Fronteiras”. No próximo
dia 1 de Maio serão divulgados os
premiados, em conferência de im-
prensa. As  melhores fotografias
irão fazer parte de uma exposição, a
inaugurar no dia 1 de Maio, na Câma-
ra Municipal de Lagoa. �

“Olhares sem
Fronteiras”

Terminou, no passado sábado, o Cur-
so Livre de Introdução à Língua e
Cultura de Cabo Verde. O mesmo
teve uma duração de 1 horas e foi
ministrado por Patrícia Rocha. Em
breve serão entregues certificados
aos formandos. Com esta formação,
a AIPA pretendeu dar a conhecer as
origens do outro, reforçando o diálo-
go intercultural. �

Língua e Cultura
de Cabo Verde

E do que é que sente mais saudades
do Brasil?

Daminhaterrasinto saudades
sobretudodaamizadedaspessoas,
do jeito de sere daalegriados bra-
sileiros. Mas também das festas do
Brasil, onde as pessoas são muito
mais unidas e comemoram com
muitagarra.

No Brasil fez alguma formação aca-
démica?

Sim,eusoueducadoradeinfân-
cia,noBrasil fizomagistério.

Tentou arranjar emprego aqui na
sua área?

Eunãotentei,nemtentariaencon-
trarumempregoaquinaminhaárea,
porqueparamimseriamuitocompli-
cado.Nósfalamosamesmalíngua
masosportuguesestêmumamanei-
radiferentedeconversar,especial-
mentecomcrianças.Eusoudoestilo
depessoaqueestácáhá4anosmas
quecontinuaateramesmamaneira
defalardesdeodiaemquechegueià
ilha.Nestaárea,eunãopoderiacon-
tinuarcomaminhamaneiradeser.

O que a levou a escolher esta área?
Desde muito novaeu comecei a

trabalhar com crianças e o gosto
pelaáreaficoucadavezmaisforte...
acabei por me formar. Trabalhei
12anoscomoprofessoranoBrasil.

E o que faz actualmente aqui?
Neste momento tenho um café.

Quando cheguei cáestavadesem-
pregadaeentão,comojátinhatra-
balhadonuma‘lanchonete’noBra-
sil, o meu marido deu-me um café
paragerir. É onde trabalho e gosto
doquefaço.

Pensa um dia em regressar ao seu
país?

Eu penso sempre em regressar
aoBrasil,nãopretendoficarcápara
sempre.Querovoltarumdiaaviver
nopaísondenasci.�


