
Guia para emigrantes 
(a utilizar com as pessoas que vivem no estrangeiro há um ano pelo menos1 que têm filhos 
menores na pátria) 

1. Identificação 
I1. Idade .....|__|__|    I2. Género  M   F 
I3. País de residência ________________ I4. Partido há quantos anos: |__| anos 
I5. Número de filhos (incluindo adultos) ...|__| 
I6. Idade do filho mais novo  ...|__|__| I7. Idade do filho mais velho ...|__|__| 

2. Vida em [país de origem] e motivo da partida 
● Como era a sua vida em [país de origem], antes da partida?  

o Teve algum trabalho? Como era? 

o Como e que geria o dinheiro? 

o Que sentimento havia na família? 

● Tinha filhos? 

o Quando estava em casa, quem é que cuidava mais dos filhos? Quanto tempo costumava 

passar com os filhos? 

● Quais eram as relações com os seus vizinhos em [país de origem]? Quais as com as repartições do 

seu lugar (presidente da Câmara, polícia)? 

● Como é que decidiu partir de [país de origem]? Já trabalhou em outros países antes? 

● Quando decidiu partir pensava em algum período de tempo para ficar antes de voltar? Considerava 

realizar um objectivo específico? 

● Partiu sozinho/sozinha? Com outros familiares? Com conhecidos? 

● Quando partiu, quais eram as suas expectativas do lugar de destino? 

● O que é que se lembra do primeiro dia após chegada ao país de acolhimento? 

3. Adaptação no país de acolhimento  
● Quando chegou, onde é que morou nos primeiros dias? 

● Foi difícil encontrar emprego? 

● Houve situações em que coisas foram piores do que esperava? Quais eram? 

● Onde é que costuma passar as festas (o Natal, o Ano Novo, a Páscoa)? Houve algumas festas que 

passaram aí? Conte como foi passar uma festa aí. 

● O que é que gosta mais no país onde vive agora? 

● O que é que não gosta? 

4. Relação com a família e o seu papel na família antes da partida   
● Quem dos seus familiares próximos (esposo/esposa, pais, filhos)? 

Se ficaram os filhos: 

o Quem é ficou a cargo do seus filhos? Está contente como seus filhos são cuidados? 

o Como é que andam as coisas com o(s) seu(s) filho(s) desde que você partiu?  

 
1 Pode utilizar também com pessoas que voltaram para o páis de origem há pouco – se passaram mais de um ano 
no estrangeiro enquanto os filhos ficaram na pátria. 



● Agora cá está sozinho/sozinha ou acompanhado pela sua esposa/seu esposo, filhos? 

● Envia dinheiro para casa? Com que frequência? Quem é que está administrando o dinheiro? Está 

contente com a maneira em que é utilizado o dinheiro que envia para casa? 

● Envia pacotes/presentes? Com que frequência? Para quem (apenas para filhos ou para familiares 

também)? Qual é o conteúdo destes pacotes? 

● Recebe pacotes da pátria? Com que frequência? O que é que eles contêm?   

5. Meios de comunicação através da Internet 

Tecnicamente 
● Como é que prefere comunicar com os familiares da pátria: por meio visual (vídeo-conferência), por 

meio escrito ou áudio (chamadas telefónicas através de aplicações online)? 

● Tem acesso à Internet no país de acolhimento? Onde? [Tente: na minha casa, na casa de um 

conhecido, num lugar público...] 

● Normalmente quem é que faz a chamada, você ou os seus familiares? 

● Está contente com as conversas telefónicas? Tem algum cartão especial para telefonar para o seu 

país?  

● Como é que aprendeu utilizar o computador/a Internet? Quando? Quanto tempo demorou? 

● Que aplicações/sites/programas utiliza para comunicar com os seus filhos? (Skype, Hangouts, 

Instagram/ Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Houve situações em que precisava de entrar em contacto com os seus familiares e não conseguiu? 

Conte como  foi. 

● O que teria acontecido se não tivesse tido acesso à Internet para comunicar com os seus filhos? 

● Que melhoramentos técnicos gostaria ter para comunicar? Que outras opções queria ter? 

Conteúdo 
● Com que frequência fala? Após quanto tempo?  

● Fala periodicamente ou apenas em ocasiões especiais – aniversários etc. – ou quando precisa de 

comunicar notícias urgentemente? 

● Gostaria falar mais vezes/menos vezes? Com quem, particularmente? 

o [Caso SIM] O que o/a impede falar mais vezes? 

● Sobre que fala com os seus familiares normalmente? Por exemplo, sobre que falaram a última vez? 

● Actividades comuns com os seus familiares através da Internet?  

[Tente: Comunicar fotos/vídeos para pedir opinião sobre alguma coisa que pretende comprar?] 

6. Como tem andado a relação com a sua família após a sua partida (etapas 
importantes / momentos significativos)? 

● Há casos em que quer comunicar algo apenas aos seus familiares adultos, sem que as crianças 

saibam? Como é que faz? 

● Os seus familiares estão melhor agora do que antes da sua partida? 

● Com que frequência vai para casa? 

● Quando foi para casa o mais recente? Quanto tempo ficou? Como foi? 

● Esteve alguém dos seus familiares com problemas de saúde enquanto você estava longe? Como 

teve conhecimento? O que fez? Tentou entrar em contacto com o médico? 



● O que sabe sobre as transformações dos seus familiares na pátria? 

7. Como tem andado a sua relação com o país de acolhimento? 
● Pode dizer que já está acomodado com o lugar onde vive? 

● Falava a língua antes de chegar cá? Agora quanto fácil lhe parece falar o [... língua]? 

● Que língua fala mais frequentemente? Quando está sonhando, em que língua é que sonha? 

● Tem por cá amigos que não tinha quando partiu? São do [país de origem] ou são nativos? 

● Vive numa comunidade do [país de origem]? Quando se encontra com outros co-nacionais que 

vivem por cá o que é que fazem juntos? 

● No que toca as suas intenções iniciais, ficou por cá mais tempo do que esperava? 

o [Caso SIM] O que o/a fez ficar mais tempo? 

● Se voltasse agora [...] anos atrás, antes da sua partida, fazia as mesmas coisas de novo? Ou fazia 

outra escolha? 

8. Projectos 
● Gostaria partir para outro país? Em que condições? 

● Pensou trazer para cá outros membros da sua família? O que lhe impediu de fazer isso até agora? 

Quando e como pensa que pode trazê-los? 

● Pensou em voltar para [o país de origem]? Quando? Como?  

o [Caso NÃO] O que deveria acontecer para voltar? 



Guia para o familiar ficado na pátria  
(a utilizar com as pessoas que têm um familiar de 1º grau partido no estrangeiro há um ano 
pelo menos)  

1. Identificação 
I1. Idade .....|__|__|    I2. Género  M   F 
I3. Que familiar partiu?  Mãe Pai Filho/filha  Esposo/Esposa 
I4 O país onde o familiar está partido: _________  I4. Há quanto tempo partiu: |__| anos 
I5. Com quem é que vive agora: __________________________________ 

2. Como era antes da partida do filho/filha/esposo/esposa/parente  
● Quando partiu a mãe2 para o estrangeiro? 

● Antes disso, encontravam-se cada dia? 

● Se têm vários familiares próximos que vivem no estrangeiro – eles ficam no mesmo lugar? Ficam em 

lugares diferentes? [No segundo caso] Porque vivem em lugares diferentes? Com quem manténs 

contacto mais frequentemente? Porquê? 

● O gostavas fazer com ele/ela? Quanto frequentemente isso acontecia? 

3. Depois da partida 
● Conta-me o primeiro dia depois da partida da mãe. 

● Compreendeste porque a mãe teve de partir? O que sentiste sobre isso? 

● Quem é que tem cuidado de ti? Como lida com os que têm cuidado de ti? 

● Têm mais familiares nesta cidade/aldeia? Se dão bem com eles? 

● Enquanto a tua mãe/seu pai/familiar estava longe precisaste alguma vez de ir para o médico /ser 

hospitalizado? Foste acompanhado por alguém? Por quem? O que a mãe disse quando soube?  

● Descreva um momento difícil da vida da pessoa partida. Como você soube? O que foi que você fez? 

● Os teus amigos têm também familiares partidos no estrangeiro? Estás mais próximo deles? Há 

coisas que falas particularmente com eles? 

● Os teus amigos, colegas sabem que a tua mãe está no estrangeiro? O que eles dizem sobre isso? 

[Tente: Te invejam? Te lamentam?]  

● Que trabalho fazia cá a tua mãe? Que trabalho faz ela aí? Ela te ajuda com dinheiro? Envia 

presentes? 

● Desde que a tua mãe/seu pai partiu, podes dizer que te anda melhor ou pior? Em que sentido? 

● Há alguma coisa que desejas e esperas obter com dinheiro da tua mãe?  

4. Meios de comunicação através da Internet 

Tecnicamente 
● Tens acesso à Internet na tua casa? De qual maneira (computador, smartphone, tablets)? Quem é 

que paga a subscrição? 

● Já tinhas antes da partida da tua mãe? Desde quando? Quem é que o comprou? Em qual ocasião? 

● Escreves-lhe cartas? Escreveste cartas alguma vez? Quando? Em qual ocasião? 

● Utilizas programas de comunicação na Internet com os teus amigos/colegas? Quais? 

 
2 Escrevemos mãe, mas lemos “pai” ou “mãe e pai” ou “filho” etc., conforme o caso. 



● Tens conta de Facebook? A tua mãe tem conta? 

● Como preferes comunicar com a tua mãe: por telefone, por computador, por tablet? 

● Normalmente são vocês que fazem a chamada ou a mãe? 

● Como aprenderam utilizar o computador/a internet? Quando? 

● Que outras coisas fazes no computador? 

● Que aplicações/sites/programas utilizas para comunicar com a mãe? (Skype, Hangouts, Instagram/ 

Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Houve situações em que querias falar com a mãe e não conseguiste? Conta-me. 

● Além da internet, utilizas outros meios de comunicação com a mãe? [cartas, e-mail] 

Coteúdo  
● Com que frequência falam? Após quanto tempo?  

● Lembras-te da tua primeira comunicação com a mãe? Como te sentiste? 

● Falam periodicamente ou apenas em ocasiões especiais  – como aniversários etc. – ou em caso de 

notícias urgentes? 

● Quem é que faz a chamada normalmente?  

● Há vezes quando tu fazes a chamada também? Em quais ocasiões? 

● Queres falar mais vezes/menos vezes? 

o [Caso SIM] Porquê não fala mais vezes? 

● Sobre que falas com a mãe, normalmente? Por exemplo, sobre que falaram a mais recente vez? 

● Pergunta-te o que desejas que ela te envie (traga)? Há vezes quando lhe pedes enviar-te alguma 

coisa particular? 

● Há mais pessoas no quarto quando estás falando com a mãe (conversa de grupo/família) ou 

conversam apenas vocês os dois?  

● Há coisas que sentes que só podes falar com a mãe?  

● Sentiste alguma vez que só podes dizer tais coisas face-a-face, não por Internet/por telefone?  

● Actividades comuns com a mãe através da Internet?  

[Tente: Te pergunta o que desejas que te traga? Mostra-te o que ela comprou, apresenta-te a casa] 

● Se a pessoa entrevistada for uma criança/jovem: A mãe fala de alguma maneira com a tua 

professora/os professores? Como? 

5. Como mudou a relação com a Mãe (etapas importantes/ momentos 
significativos) 

● A mãe visita-te no país? Com que frequência?  

● O que fizeram a mais recente vez quando ela foi cá? 

● Alguma vez visitaste a Mãe? [naquele país] O que te impressionou de maneira particular? 

● Descreve a tua primeira visita naquele país. Descreve o primeiro dia depois de voltar.  

● O que sabes sobre o lugar onde a Mãe está vivendo agora? Podes descrever-me a sua casa? O que 

sabes sobre o seu trabalho? É a mãe que te conta ou disseram-te os teus familiares com quais 

moras? 

● Tem novos amigos? O que vocês sabem sobre eles? 

● Gostaria de ir para lá, no país onde está a Mãe? Gostarias mais de ir nas férias ou de mudar para lá? 

● A mãe partiu definitivamente? Se não, quando achas que ela vai voltar?  



● Há vantagens na partida da Mãe? Quais são elas? [financeiras/ menos preocupações] 

● Há coisas que tentas manter escondidas da Mãe? [brigas com os familiares, o facto que és triste 

etc.] Como mantém-las escondidas e porquê?  

● Quais achas que são as partes negativas da partida da Mãe? [para ti, para familiares, para ela] 


