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APRESENTAÇÃO DA OBRA
Os filhos de imigrantes são hoje uma parte importante do público
escolar português. Têm uma especificidade: pais e mães nascidos
noutros países e um legado cultural mais complexo, que ultrapassa
as fronteiras nacionais. São cidadãos de territórios mais alargados,
que nasceram, ou foram socializados, na sociedade de acolhimento
dos seus progenitores, influenciados por instâncias como a escola, os
media ou os grupos de pares. Que futuros podemos antever para
estes jovens, e o que nos revelam sobre o ser jovem, a educação e a
integração de migrantes em Portugal?
Com este livro pretendemos explorar os sonhos e os projetos como
objeto de análise sociológica, e compreender de que forma as
orientações de futuro refletem trajetórias escolares e percursos de
vida deste grupo de jovens em particular – os filhos de imigrantes.
Analisamos para isso as condições e experiências sociais, escolares e
migratórias de um conjunto de estudantes do 3º ciclo ensino básico.
A pesquisa, com uma metodologia mista, foi realizada em 13 escolas,
de 3 distritos portugueses, e envolveu estudantes, famílias e diversos
atores escolares. Abrangeu um conjunto extenso de dimensões da
experiência escolar e juvenil, que permitiu analisar as biografias
imaginadas a partir das condições objetivas, subjetivas e
institucionais de experiência dos jovens na escola e na família.
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte.
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