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 Introdução 

 “Le Luxembourg est souvent méconnu à l’étranger. Alors qu’on l’assimile trop facilement 

ou bien à un centre de décision européen, ou bien à une place financière, on oublie “tout le 

reste” et notamment le peuple luxembourgeois, avec ses atouts, ses défauts et ses activités 

culturelles” (GENGLER, 1987, p. 129). 

 

Com esta citação pretendemos assinalar a importância da situação geo-estratégica do 

Luxemburgo, “no coração da Europa”, assim como a acção de diferentes factores geográficos, 

históricos, económicos, sociais e culturais, que contribuíram para a construção deste país. 

Queremos igualmente realçar o contributo do Luxemburgo no seio da União Europeia, e a acção 

de diferentes conjunturas e “actores”, que têm ajudado a construir a sua identidade nacional e um 

“contexto cultural” próprio, fortalecido pela influência de diferentes civilizações, e a base 

multicultural, decorrente da acção de diferentes povos que integram a sociedade luxemburguesa. 

Por contexto cultural entendemos, à semelhança de Birou (1978, p. 98), os “conjuntos de 

conhecimentos, predominantes de ideias estabelecidas, de crenças admitidas, de normas aceites, 

de valores e de condutas específicas a cada cultura”, ora, entendida, como uma ”realidade 

vivida”, participada e actuante, através da “configuração activa de valores (modelos culturais)” 

(Loc. Cit). Trata-se, portanto, de um fenómeno social, que se tem vindo a desenvolver desde 

meados do século XIX, através de “un puissant sentiment d’appartenance qui repose à la fois 

sur une communauté culturelle, une mémoire collective, le sens de la solidarité et une forte 

cohésion sociale” (TRAUSCH, 1992, p. 13).  

Em nosso entender estes aspectos têm contribuído para a construção da nação 

luxemburguesa, ao longo de vários séculos, tomando por base quatro factores fundamentais : 

1 - o complexo geográfico e histórico, responsável pela construção histórica do Estado 

luxemburguês, antes e depois da sua independência, no século XIX ;  

2 - a memória colectiva da população que viveu, durante séculos, vários conflitos procurando 

manter a antiga cultura luxemburguesa (entendida por tudo o que é “adquirido, apreendido e 
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pode ser transmitido” (BIROU. 1978, p. 98) e na qual ressaltam as influências de origem 

germânica e latina ; 

3 - a construção de outras memórias, resultantes da presença, desde meados do século XIX, 

em virtude da 1ª revolução industrial no país, de população estrangeira de diversas 

nacionalidades, que trouxe consigo novas tradições culturais e outras formas de relação e valores; 

4 - a construção de novas identidades, baseadas quer na partilha dos novos ”modelos 

culturais”, decorrentes presença da população imigrante, quer na fixação de outros cidadãos, 

atraídos pelo crescimento da economia luxemburguesa e pela fixação de diferentes instituições 

comunitárias.  

O alargamento deste “mosaico” demográfico e cultural, tem vindo a contribuir para a 

construção de uma nova ”consciência colectiva”, feita de memórias diferenciadas da população 

autóctone e das comunidades de imigrantes, reforçada pela acção do Estado luxemburguês e pela 

criação e desempenho da Universidade do Luxemburgo. Neste contexto, reflectir sobre o 

contributo destas “heranças”  e ”contextos” da imigração portuguesa no G.D. Luxemburgo, leva-

nos a entender as origens do Estado e da nação e a recordar algumas das etapas mais 

significativas da evolução deste país que estiveram na origem dos referidos movimentos da 

população e na origem do seu desenvolvimento sócio-económico e cultural.  

 

1 – O complexo geográfico e histórico 

“L'existence, au cœur de l'Europe occidentale - et donc aussi de la Communauté européenne 

- du grand-duché de Luxembourg est souvent un sujet d'étonnement, non seulement pour le 

touriste de passage, le plus souvent pressé, mais aussi pour l'observateur étranger plus ou moins 

averti. Ce petit État qu'on pourrait aussi qualifier de mini-État a la prétention d'être un État 

souverain et indépendant à l'égal de ses voisins, sinon en fait du moins en droit. En outre, les 

Luxembourgeois ont la prétention de former une authentique communauté nationale” 

(TRAUSCH, 1992, p. 9). 

 

a) Território 

O Luxemburgo é o mais pequeno dos estados membros da União Europeia - 2586 km2 -, 

localizado entre dois dos seus países fundadores e, ao mesmo tempo, os de maior dimensão da 

Europa ocidental: a Alemanha, a este e a França, a sul. A oeste, tem fronteira com as províncias 

belgas, do Luxembourg e de Liège. A distância máxima entre o norte e o sul do país é de 82 km, 

e a largura extrema, de oriente a ocidente, é de 57 km. Como assinalou Gengler (1987, p. 57), 



esta dimensão configura, mesmo assim, no que concerne a sua organização territorial, um 

conjunto de características, resultado de uma acção artificial do homem sobre o espaço, a saber: 

« le morcellement administratif n’est manifestement plus adapté aux exigences de 

notre temps ; 

- l’armature urbaine est peu développée tout en étant très déséquilibrée ; 

- les écarts de développement entre les différents régions sont parfois 

considérables ». 

Contudo, o reconhecimento internacional deste país deve-se não só ao papel que tem 

desempenhado no conjunto dos países da Europa ocidental, mas, também, à marcha da sua 

história, e ao encontro das diferentes civilizações que marcam a memória deste país. Entre elas 

contam-se vestígios de civilizações mesolíticas, dos celtas, e, sobretudo, dos povos de origem 

germânica e latina, em particular do cristianismo, representadas por várias abadias, 

nomeadamente a Abadia benedictina de Echternach, considerada como um dos principais centros 

espirituais e artísticos da alta Idade  Média.  

b) História 

A história do Luxemburgo começa a escrever-se com a fundação da “casa do Luxemburgo”, 

pelo conde Sigefroi, em 963, e a construção do seu castelo sobre o promontório rochoso da actual 

cidade do Luxemburgo. Tal facto assinala o início de uma história milenar que caracteriza a 

evolução do Grão-ducado durante os séculos XI e XII, período que identifica o espírito 

expansionista dos condes luxemburgueses, permitindo que no decurso do século XIV o 

Luxemburgo tenha quadriplicado, em extensão, o seu território actual.  

Contudo, no início da primeira metade do século XV, a prosperidade do Luxemburgo foi 

abalada devido à dominação de um monarca estrangeiro, Filipe, “o Bom” , duque de Bourgogne, 

que em 1443 conquistou a fortaleza e manteve o território na sua dependência até ao início do 

século XVI, - 1506 ( ?) -, data em que o território passou a ser dominado pelos reis de Espanha 

(1506-1684). Seguem-se as cedências do território, em 1659, pelo Tratado dos Pirinéus, à França 

e mais tarde, à Espanha, em 1697. Por sua vez, no Tratado de Utrecht (1713), o Luxemburgo, 

conjuntamente com os Países Baixos espanhóis, foram cedidos ao imperador Carlos VI, de 

Habsbourg, até 1795.  

A partilha do território nacional prosseguiu em 1815, no Congresso de Viena, quando o 

Grão-Ducado foi cedido a Guillaume 1er, príncipe d'Orange-Nassau, com a perda dos cantões 

situados a este do Mosela, do Sûre e do Our. Depois da revolução belga, de 1830, a parte valã 

(província do Luxembourg), foi cedida à Bélgica, em 1839. De acordo com P. Margue (1984, p. 



53), esta data assinala a demarcação das fronteiras políticas do país, e o reforço dos sentimentos 

de nacionalidade por parte dos seus habitantes.  

A independência do país ocorreu em 1867, no Congresso de Londres, data em que o 

Luxemburgo, agora como Estado independente e desmilitarizado, assumiu o estatuto de 

neutralidade perante as nações vizinhas. Esta situação manteve-se até ao fim da segunda guerra 

mundial, tendo sido violada durante a ocupação alemã, depois de 1940, a qual foi responsável 

pela morte de mais de cinco mil habitantes.  

Considerado por Gengler (1987, p. 19), como um período particularmente trágico da história 

luxemburguesa, reconhece este autor, no entanto que « il est dans l’histoire des peuples des 

évènements qui soulèvent, remuent, bouleversent les hommes, comme un ouragan. L’invasion de 

1940 a jeté notre peuple dans le creuset des plus dures épreuves et des plus horribles 

expériences ». 

Não cabendo aqui recordá-las, vamos considerar o contributo do segundo factor : a memória 

colectiva.  

 

2 – Memória colectiva  

"L'Europe pouvait très bien s'en passer et le Luxembourg, dans cette hypothèse, serait 

devenu un département français, un Lund allemand ou une province belge (...). Le destin en a 

voulu autrement et les Luxembourgeois lui en sont reconnaissants. En tant qu'État et nation, le 

Luxembourg a derrière lui un passé plus que cent cinquantenaire. Il n'a cessé d'assurer ses 

responsabilités dans le concert des nations et a joué son rôle sur l'échiquier international. Il s'est 

révélé un partenaire sérieux et fiable" (TRAUSCH, 1992, p. 241). 

 

a) Língua 

Uma reflexão sobre a memória colectiva da sociedade luxemburguesa, obriga-nos a pensar 

no contributo de outros factores que determinam a coesão da sociedade luxemburguesa, que não 

só a língua, mas também as representações, as tradições, os símbolos e os valores comuns. Trata-

se de uma questão difícil de identificar, face à influência de duas culturas distintas, “le monde 

germanique à l’est et le monde français à l’ouest” (Gengler, 1987, 121), que se cruzam neste 

território. A língua nacional do país é de origem germânica, “faisant partie du domaine 

linguistique des Francs occidentaux originaires de la région mosellane” (Loc. cit.), tendo sido 

declarada, em 1984, como a língua oficial deste país. Contudo, apesar da língua oficial, o sistema 

social luxemburguês atesta a proximidade e influência das nações mais próximas, aceitando um 



sistema de comunicação baseado num “trilinguismo” onde, a par da língua materna, é permitido, 

em certos actos administrativos, o uso da língua francesa e da língua alemã.  

Numa sociedade em que a cooperação transfronteiriça tem particular relevância, a influência 

destas civilizações constitui um factor favorável para o desenvolvimento de diferentes iniciativas, 

não só de natureza cultural, mas, também, de índole económica e de desenvolvimento sócio-

económico. 

 b) Casa Real  

Para além da língua oficial, a ”alma colectiva” da sociedade luxemburguesa identifica-se 

com a sua “Casa Real” dos Orange-Nassau, que se constitui como uma força de coesão e de 

herança colectiva e cultural da nação. Tal facto veio a ser reforçado por acção do Congresso de 

Viena e do Congresso de Londres, e, particularmente depois de 1890, através da ligação das casas 

reais dos Nassau-Weilbourg, quando Adolphe de Nassau subiu ao trono depois da morte de 

Guillaume III.  

É de assinalar o enorme crescimento social, industrial, económico e cultural do país registado 

desde então, bem como o reconhecimento da importância da monarquia constitucional como um 

factor de estabilidade e de confiança, favoráveis ao desenvolvimento desta nação. De acordo com 

a Constituição, o Estado luxemburguês é uma democracia representativa, sob a forma de uma 

monarquia constitucional (MAJERUS, 1989, p. 9) e a pessoa do Grão-Duque é ”sagrada e 

inviolável”, sendo no entanto obrigado a jurar não violar a Constituição e as leis do Estado, 

“mantenir l’indépendence nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que les libertés publiques et 

individuelles”.  

Assinale-se que o regime monárquico tem vindo a ser apoiado pela população e pela 

evolução económica do país, com a diversificação das suas actividades e atraindo, em diversos 

momentos da sua história, capital e mão-de-obra das regiões vizinhas. Tal facto tornou este país 

como “une espace transfrontalier par excellence” (GENGLER, 1987, p. 29), o que tem 

permitido aliar a sua posição geo-estratégica às iniciativas de desenvolvimento económico e 

social, à função de centro industrial, financeiro e de serviços, bem como a sede política e regional 

de um espaço económico mais vasto.  

 

 3 – A construção de novas memórias   

”En ce début du 21
e
 siècle, l’économie et la société luxembourgeoises se trouvent en face 

d’un nouveau tournant. La croissance exceptionnelle de 1985 à 2000 a fait place à des taux de 

progression plus faibles de l’économie, sans que l’on puisse dire (...) s’il s’agit d’un simple 



retournement conjoncturel ou si l’on s’oriente vers une période prolongée de croissance 

réduite ” (STATEC, 2003, p. 5). 

 

 a) Actividades económicas  

O crescimento económico do Luxemburgo, iniciado com a sua independência assentou, 

desde então, na abertura da economia local ao exterior, consubstanciada nos investimentos 

direccionados para a exploração das jazidas de ferro e na admissão deste país no “Zollverein 

alemão, em 1842. Este facto fez-se sentir, de imediato, sobre a economia tradicional. Como 

reconheceu Gengler (1987, 21), “le Zollverein, très protectionniste, a mis le Luxembourg à l'abri 

de la concurrence internationale, tout en lui permettant d'accéder à un marché de production et 

de consommation beaucoup plus vaste que le sien et en lui assurant des avantages certains sur le 

plan de la circulation et des échanges de biens”.  

Note-se que no início de Oitocentos, o Luxemburgo era um país essencialmente rural, sendo 

as actividades económicas dominantes a agricultura e silvicultura, a criação de gado e o 

comércio. A partir de então e por acção dos monarcas (Guillaume II e Guillaume III), o país 

iniciou um processo de industrialização, com base na indústria siderúrgica e de desenvolvimento 

económico e social, facilitado pela construção dos caminhos de ferro e pela exploração maciça 

das jazidas de ferro (bacia mineira de Lorena, em torno de Esch-sur-Alzette), bem como na 

criação de novas industrias, como a cerâmica e a têxtil.  

Esta situação veio pôr cobro a um grande número de carências sociais, sentidas pela 

população local, que durante o século XIX emigrou em grande número para o Brasil, Guatemala, 

EUA e mesmo para o Canadá. Devido às carências de mão-de-obra registadas na indústria, a 

economia luxemburguesa passou a ter necessidade de mão-de-obra recrutando, desde então, 

trabalhadores assalariados na Bélgica, na Alemanha e a partir do último quartel do século XIX, 

em Itália. Assim, nos finais de Oitocentos, os “friulani” e os “piemontesi” haviam ultrapassado já 

os trabalhadores de outras nacionalidades, em especial os alemães, então ocupados na indústria 

siderúrgica.  

O modelo de recrutamento dos trabalhadores mediterrânicos baseava-se numa forte ”rotação 

de mão-de-obra” e permitiu o florescimento de novas actividades económicas, bem como o 

recrutamento de novos contingentes imigratórios responsáveis pelo ”milagre económico 

luxemburguês”, assente na industrialização e no desenvolvimento do comércio e dos serviços 

garantido, essencialmente, pelos investimentos alemães e nacionais. 

Depois dos períodos referentes à crise económica dos anos trinta e da guerra de 1939/45, os 

fundos canalizados para a reconstrução da Europa, através do plano Marshall, vieram a permitir, 



durante a década de cinquenta e de sessenta, uma segunda revolução industrial, baseada na 

criação de novas indústrias (tais como a “Goodyear”), a modernização de infra-estruturas, tais 

como o aeroporto de Findel, a electrificação ferroviária, a construção de barragens e do porto 

fluvial no Mosela. 

Recorde-se que a entrada do Luxemburgo no “Zollverein” e a sua admissão na “Union 

Économique Belgo-Luxembourgeois”, facilitaram a criação, em 1944, da união económica com a 

Bélgica e os Países Baixos, o BENELUX. Esta experiência veio a permitir a entrada do país 

noutros organismos internacionais, em particular depois da 2º Guerra mundial, quando o 

Luxemburgo abandonou o estatuto de neutralidade e prosseguiu uma política de cooperação 

económica e militar, no plano europeu e internacional, assumindo-se membro fundador da ONU 

(1945), da OTAN (1949), da CECA (1952) e da CEE (1957).  

Depois da CECA ter implantado os seus serviços na capital luxemburguesa, o planalto de 

Kirchberg passou a albergar diversos serviços comunitários transformando-se, num “Centro 

Europeu” de referência.  

b) População 

A evolução da população luxemburguesa regista uma relação muito estreita com as fases de 

desenvolvimento do país e os factores que o afectaram no período entre guerras. Recordamos, 

mais uma vez, a evolução sócio-económica do Luxemburgo o qual, « de pays agricole sous-

développé, c’est transformé en un pays  hautement industrialisé dans le dernier tiers du XIXe 

siècle grâce à la mise en place d’une importante sidérurgique « (TRAUSCH, 1992, p.215). Esta 

mudança fez-se acompanhar de importantes movimentos migratórios e de alterações profundas 

no movimento natural dos seus habitantes.  

Recordemos alguns traços da evolução demográfica: 

- no início do século XIX, em 1821, o Luxemburgo tinha cerca de 130000 habitantes; 

- em 1851 - 194719 habitantes; 

- em 1895 - 217710 habitantes; 

- em 1910 - 260000 habitantes, entre os luxemburgueses e os habitantes de outras 

nacionalidades que desde os finais de Oitocentos para aí se dirigiram, atraídos pelo 

desenvolvimento das actividades económicas.  

Depois da 1ª guerra mundial, a população registou um acréscimo contínuo, de 14,6%, entre 

1922 e 1930 ; 16,8%, entre 1947 e 1970 e 10,3%, no decurso das duas décadas seguintes. Esta a 

evolução registada apesar das perturbações demográficas provocadas por cerca de seis milhares 

de mortes entre 1935 et 1947, bem como pela queda de natalidade, sobretudo no decurso da crise 

dos anos trinta, após o arranque da industrialização.  



A este respeito, L. Kerger (1998, p. 269), assinala as causas da evolução actual : no início dos 

anos setenta, o Luxemburgo acusa não só uma grande escassez de mão-de-obra não qualificada, 

como um importante défice demográfico, - a par de uma alteração da mentalidade os imigrantes - 

em virtude do regresso dos italianos e da chegada maciça dos portugueses. 

- Em 1991, a população total do Luxemburgo ascendia a 384634 habitantes, facto que 

confirma a presença maciça de trabalhadores estrangeiros - 114152 habitantes (o dobro dos 

valores registados em 1966), representando quase 30% da população total.  

- Em 2001, a população total orçava os 439539 habitantes, dos quais 36.9% (277254), 

habitantes de origem estrangeira. Os portugueses (58657 habitantes), constituíam a nacionalidade 

mais representativa, atingindo os 13.3% desse total. 

Ano Pop. total Pop. luxemb. 

1907  - 102138   

1947 134288 118 953  

1960 128475 108492 

1970 129255 102159   

1981 150720 105 561   

1991              163928 105121 

2001             185352 106603 

(STATEC) 

No que concerne a população activa, importa salientar o crescimento moderado ao longo do 

último século, e a sua distribuição. 

Repartição da população por ramos de actividade (2001) 

-Agricult., caça, silv. 3221 1.7% 

-Ind./const. 35428 19.1% 

-Com./transp. 43528 24.6% 

-Serv. pub./serv.domésticos 91809 49.5% 

(STATEC) 

No que concerne a distribuição espacial desta população, é de realçar a sua maior 

distribuição (cerca de metade), em torno da capital, e em menor número no norte do país, no 

Moselle e na região alargada de Bissen, Colmar-Berg, Diekirch (B.C.E.D.). Note-se que no 

decurso da 1ª revolução industrial, para além da capital, registou-se uma maior concentração em 

torno da bacia hulheira do sul, em Esch-sur-Alzette. Contudo, depois da crise siderúrgica dos 

anos setenta e com a implantação de diversos serviços financeiros e comunitários na cidade do 

Luxemburgo, registaram-se alterações significativas nesta distribuição, com o aumento de 

“comunas dormitórios”, próximas da capital, bem como do aumento dos movimentos da 

população, quer das migrações internas -  « navetteurs » - quer dos habitantes nos países vizinhos 

- “frontaliers”. Trata-se, em regra, de uma mão-de-obra especializada, ocupada em sectores da 



vida económica relevantes e para os quais a população autóctone não consegue dar resposta 

imediata. 

Evolução natural da população 

Ano Excedente natural Exced. nat. Exced. nat. 

  Luxemburgueses Estrangeiros Total 

1970 - 632  889  257 

1975 - 1 633  1 245  - 388 

1980 - 1 138  1 194  56 

1985 - 990  1 067  77 

1990 -89  1252  1163 

2001 -465  2205  1740 

2005 -584  2334  1750 

STATEC 

Esta situação ajuda-nos a compreender a dimensão do « mosaico demográfico » 

luxemburguês, bem como o contributo dos novos habitantes na construção da sociedade 

luxemburguesa na actualidade, de tal forma que, como reconhece Trausch (1992, p. 222), “il n’y 

a probablement aucun pays en Europe occidentale où démographie naturelles (natalité-

mortalité) et mouvements migratoires soient aussi étroitement et dramatiquement liés qu’au 

Luxembourg”.  

c) mosaico demográfico  

A evolução demográfica luxemburguesa está, desde meados de Oitocentos, ligada ao 

contributo des habitantes estrangeiros. A este respeito, Gengler (1987, p. 99), assinalou: “La 

présence, au Luxembourg, de nombreux travailleurs étrangers est devenue un phénomène 

structure plutôt que conjoncturel. En tout cas, c'est un facteur primordial de la survie 

économique de notre petit pays”. Tal presença tem vindo a aumentar de tal forma que, em 1900, 

estes representavam já 12,3 % da população total e em 1930, num total de 39723 estrangeiros, 

representavam já 15,3% deste todo. A partir dos anos sessenta, a sua presença fica assinalada 

pelas transformações estruturais mais recentes da economia luxemburguesa. Registamos a 

evolução das diferentes nacionalidades : 

- desde a segunda metade do século XIX, até 1940, dominaram os alemães;  

- entre 1940 e 1975, dominaram os italianos;  

- a partir de 1976, passaram a dominar os portugueses, que na actualidade constituem a 

comunidade de cidadãos estrangeiros mais numerosa no Luxemburgo. 

População por nacionalidades  

  1910 1960 1981 1991  2001 

Pop. total 259 891 314 889 364 602  384634 439539   

Pop. estrangeira 39 723 41 516  95 789 114152 162285 

Europa 39 608 37 671 92 400  107716 154201 



Italia 10 138 15 708 22 257  19077  18996 

Aemanha 21 762 7 941 8 851  8874 10052 

França 2 103 5 003 11 940  13203 19979 

Belgica 3 964 5 232 7 854  10255 14800 

Países-Baixos 141 1 763 2 941  3361  3692 

Portugal - -  29 309  39303 58657 

Grâ-Bretanha - 115 2 027  3190  4331 

Espanha - - 2 073  2505  2799 

Yugoslavia - 185 1 501  2241  7429 

 STATEC  

Como reconhece o STATEC (2003, p. 5) “l’émergence récent du concept de ‘développement 

durable’ montre bien que l’économique, le social et l’environnemental sont étroitement liés ». 

Daí que se justifiquem diferentes iniciativas levadas a cabo pelo governo luxemburguês, no 

sentido de valorizar a presença da população de origem imigrante e a de outras nacionalidades 

que acompanham os contingentes dos funcionários europeus e internacionais, de diversos 

serviços sedeados no Grão-Ducado. 

 

4 – A construção de novas identidades 

 

“Garantir le pain quotidien à ses habitants, mettre en place des institutions capables 

d’assurer le bon ordre de la vie en commun, voilá deux défis que l’État sorti du partage de 1839 

a relevés avec un succès certain” (TRAUSCH, 1992, p. 105). 

 

a) A população jovem imigrante 

Como já referimos, a sociedade luxemburguesa desenvolveu-se entre dois mundos e culturas 

distintas e com base no contributo da população imigrante. Neste contexto é de realçar o aumento 

da população escolar, facto que atesta as medidas de democratização e a organização da escola 

pública luxemburguesa (colocada sob a autoridade do Estado, em 1881, com o ensino obrigatório 

para toda a população, dos seis aos doze anos). 

População escolar – Total (1990/91 – 2004/05) 

  1990/91 2000/01 2004/05 

Education precoce - 2377 3410 

Ens. Pré-escolar 8354 10796 10441 

Ens. Primario 26612 31278 32840 

Ens. Sec. Tecnico 11207 21359 22460 

Ens. Secundário 7594 9859 10571 

Inst.Universit.Lux - 676 - 

Universid. Luxemb. 472 1480 2692 

BTS - 212 196 

Total 54239 78112 82647 



Univ. Estrang. 2122 5017 7334 

 STATEC, 2007  

 

Por outro lado, com a admissão de novos habitantes, sobretudo emigrantes de diversas 

nacionalidades, o Ministério da Educação tem vindo a preparar, sobretudo no decurso das duas 

últimas décadas (KERGER, 1998, p. 280), medidas diversas relacionadas com “L’École 

luxembourgeoise face au défi de l’intégration des enfants d’origine étrangère”.  

Este autor, recorda-nos o conjunto de iniciativas (Op. cit., p. 280-283), em curso : 

- A aprendizagem precoce do luxemburguês ; 

- Alfabetização universal em língua alemã ; 

- Criação de cursos integrados ; 

- Acolhimento aos novos alunos ; 

- Reforço do ensino técnico ; 

- Formação de professores ; 

- Colaboração com as famílias. 

Estas medidas afectaram toda a população em idade escolar, sobretudo os alunos de origem 

portuguesa, que hoje constituem a maior parte da população escolar no ensino obrigatório.  

No âmbito do programa ‘l’école pour tous’, baseado na gratuitidade, obrigatoriedade, na 

educação mista, no trilinguismo, na separação por cursos e na regulação através dos resultados 

escolares, Lucien Kerger (1998, p. 269fez notar que “o valor da formação em todos os níveis, 

para todos os alunos e cada formação dá origem apenas a um diploma”.  

Recordemos que o sistema educativo luxemburguês é um caso particular na Europa, uma vez 

que utiliza, obrigatoriamente, a língua oficial luxemburguesa, o alemão e o francês. Tal facto, 

condiciona o rendimento escolar dos alunos, sobretudo os de origem mediterrânica ou com menor 

tempo de permanência local, bem como os de origem sócio-económica mais desfavorecida e com 

menos possibilidades de apoio familiar ou institucional.  

A este respeito, Gengler (1987, p. 123), descreve a situação seguinte: 

“Imaginons le jeune portugais en âge d’être scolarisé: 

- à la maison, avec ses parents, il parle portugais; 

- à l’école, pour parler et se faire des amis, il doit apprendre, et le plus vite possible, le 

luxembourgeois, condition indispensable de son intégration; 

- en classe, pour suivre l’enseignement lui-même, il doit apprendre, de plus très 

rapidement, et l’allemand, et le français. 

Quel choc culturel”. 



Nestas circunstâncias, “l’école reste une barrière insurmontable pour de nombreux enfants 

d’immigrés ” (Op. cit., p. 124). Contudo, importa salientar que o aumento de « esperança de 

vida » escolar e o acréscimo da « mobilidade social » da população escolar de origem imigrante, 

é um fenómeno que se tem vindo a acentuar no Luxemburgo. Tal facto, conjuntamente com o 

aumento da escolarização registado pela demais população escolar, tem contribuído para o 

aumento da instrução dos habitantes, contribuindo, assim, para a formação do « capital humano » 

e dos recursos humanos qualificados, que estão na origem no poder do conhecimento, da 

competitividade e do desenvolvimento socio-económico, bem como na origem das 

transformações sociais que acompanham o movimento cultural luxemburguês e evolução da 

sociedade na actualidade. 

Alunos estrangeiros, por nacionalidade 

Ano Total França R.F.A. Italia Portugal 

1970-71 10 329 1 092 1 206 4 601 760 

1974-75 14 565 1 366 1 432 5 505 2 944 

1979-80 16 903 1 605 1 214 5 071 5 847 

1982-83 17 834 1616 1 097 4 483  7395 

 

De acordo com o recenseamento da população, de 15 de Fevereiro de 2001, a repartição da 

população, por grupo funcional, permite-nos conhecer a repartição dos alunos de origem 

portuguesa.  

Grupo func. Pop. Total Luxemb. Portug. %Port/Pop.Total 

0-4  28320 15804 4977  17.6% 

5-9  28319 16871 4900   17.3 

10-14 26558 16662 4279  16.1 

15-19 24733 15419 4391  17.8 

STATEC 

Mais uma referência ao estudo de L. Kerger (1998, p. 283), sobre a escolarização de crianças 

portuguesas no Luxemburgo, que observa o seguinte :  

 (…) a explicação do sucesso escolar, qualquer que seja a sua operacionalização, resulta de 

uma série de factores. 

As ambições que os pais depositam nos seus filhos e o tempo consagrado á sua educação 

(…). 

As capacidades cognitivas da criança, as suas motivações, o seu grau de confiança, a sua 

imagem académica e o seu interesse em relação ao professor e á escola (…). 

(…) a organização do sistema e o seu grau de transparência, os critérios de promoção, a 

ecologia da turma, o empenhamento dos professores, as suas competências, os seus estilos 

educativos e as suas expectativas face aos alunos (…)” 



A concluir, escreve o referido autor (Loc. Cit.): “(…) os decisores políticos deveriam 

trabalhar no sentido de favorecer que todos os indivíduos pudessem aceder a um alto nível de 

competências. Na verdade, o nível escolar atingido continua a ser, na sociedade luxemburguesa, 

um factor primordial de inserção social e profissional de qualquer indivíduo”. 

Tendo em consideração os desafios que se levantam à sociedade luxemburguesa, 

nomeadamente os que se prendem com o acréscimo significativo da população escolar de origem 

imigrante, parece-nos útil considerar o contributo da Universidade do Luxemburgo face aos 

novos desafios académicos, científicos e culturais, relacionados com o desempenho desta 

instituição e a sua resposta a algumas das questões que se prendem com o futuro de sociedade 

luxemburguesa. 

b) O contributo da Universidade do Luxemburgo 

O sistema educativo luxemburguês está organizado de modo a proporcionar uma formação 

escolar que engloba os diferentes níveis de ensino, do ensino pré-escolar, ao ensino superior. 

Tendo desenvolvido, há mais de um século, o processo de democratização do ensino, tem 

diversificado os seus cursos, em particular no domínio da formação profissional. Esta situação 

favorece “l'ouverture sur l'Allemagne et la France avec un évident souci d'équilibre ne se limite 

pas à l'emploi des langues, elle s'étend à l'ensemble de la culture des deux pays au point de faire 

apparaître le Luxembourg comme un pays entre-deux, un pays intermédiaire” (TRAUSCH, 

1992, p. 12). 

 De qualquer modo, a afirmação da identidade nacional e cultural luxemburguesas, assenta 

num património valioso de vestígios arqueológicos e históricos, bem como num vasto património 

natural e construído, que reforçam a existência de uma comunidade local, fundada numa 

« consciência colectiva », (GURVITC, 1979, p. 71), responsável pela “la cohésion d’une société 

et l’intégration des individus et la mise en place d’une morale s’appuyant sur des valeurs 

collectives fondées rationnellement” (GIACOBBI, ROUX, 1990, p. 238). Estas afirmações 

recordam-nos os escritos de E. Durkheim sobre a divisão do trabalho social e o contributo da 

consciência colectiva no reforço da coesão social.  Nesta perspectiva, entendemos que a criação 

da Universidade do Luxemburgo, constitui mais um passo decisivo na afirmação dos laços 

nacionais de solidariedade e, através da sua actividade académica e científica, no fortalecimento 

do seu património cultural.  

Esta instituição universitária tem vindo a permitir a uma número significativo de estudantes – 

2692 alunos em 2004/05 -, uma formação universitária completa, reconhecida pelas demais 

instituições universitárias internacionais, bem como o desenvolvimento de diferentes estudos de 

natureza científica, orientados para a pesquisa e a intervenção sócio-cultural, científica e 



internacional. Mesmo assim, no ano de 2004/05, 7334 alunos luxemburgueses prosseguiam os 

seus estudos em universidades estrangeiras. 

Estudantes de origem luxemburguesa, inscritos em universidades estrangeiras 

Ano escol. T. Pais   R.F.A. França Belgica Austria Suiça  

1965/66 1 069 277 393 309 5 85 

1974/75 1 880 459 562 538 101 127 

1979/80 2 183 409 707 636 245 126 

1984/85 2 506 585 780 733 218 111 

1990/91 3250 634 781 1308 130 119 

2004/85 7334  1489 1659 

  

STATEC, 1993 et STATEC, 2007 

 

A criação de estudos universitários veio permitir que diversos estudantes, oriundos 

de famílias imigrantes, venham a aceder ao ensino superior, sem os custos acrescidos 

de uma deslocação para países terceiros, como sucedia até à criação desta instituição 

universitária. Tal facto poderá facilitar, no futuro, uma maior mobilidade social da 

população escolar de origem imigrante, bem como a valorização de certos aspectos da 

cultura nacional.  

Neste contexto e não obstante não haver indicações precisas sobre o total de 

alunos de origem portuguesa neste movimento, a presença da comunidade de 

imigrantes nacionais aí presentes foi assim considerada por C. Gengler (1987, p. 

135):“Malgré certaines initiatives éparses, non inscrites dans une politique 

d’intégration globale, visant à faciliter leur intégration, ils constituent toujours un 

ensemble social et culturel à part. Pour de très nombreux Portugais le système 

scolaire est trop contraignant, principalement à cause du système linguistique”.  

Daqui decorrem diversas acções que têm procurado valorizar “les échanges 

intellectuels qui ont pu résulter des contacts entre certains Luxembourgeois et des 

personnalités étrangères »  (MULLER, WILHELM, 1987, p. 7), e outras iniciativas e 

apoios oficiais do Estado luxemburguês, nomeadamente a associações de emigrantes. 

Algumas delas têm passado pela oferta de cursos de língua e de cultura portuguesa, 

como em tempos sucedeu em relação aos italianos em cujas tarefas se associou, 

frequentemente, a Igreja. 

Perante os novos cenários da imigração e as mudanças sociais e culturais 

registadas, vejamos algumas das perspectivas que se abrem a esta sociedade. 

c) Peerrssppeeccttiivvaass  ffuuttuurraass 



Os assuntos anteriormente assinalados permitem-nos evocar um conjunto de 

situações que unem esta sociedade. Salientamos algumas delas : 

- a existência de sentimentos de nacionalidade, bastante antigos, resultantes de 

factores históricos e geográficos responsáveis pela identidade da nação e do Estado 

luxemburguês ; 

- a identidade e a natureza da civilização e da cultura luxemburguesa, que se tem 

mantido apesar das influências da cultura francesa e da cultura germânica ; 

- o contributo de novas culturas, específicas da população imigrante, que desde o 

século XIX se tem acolhido a este país, e esteve na origem da sua evolução e 

crescimento.  

Note-se, contudo, que apesar do « mosaico » actual, o Luxemburgo não perdeu a 

sua identidade, assente não só na língua, mas num conjunto de tradições e de valores, 

de onde sobressai a herança da Casa Real. A este respeito, assinalou  Trausch (1992, p. 

241), « l'Europe pouvait très bien s'en passer et le Luxembourg, dans cette hypothèse, 

serait devenu un département français, un Lund allemand ou une province belge(...). 

Le destin en a voulu autrement et les luxembourgeois lui en sont reconnaissants. En 

tant qu'État et nation, le Luxembourg a derrière lui un passé plus que cent 

cinquantenaires. Il n'a cessé d'assurer ses responsabilités dans le concert des nations 

et a joué son rôle sur l'échiquier international. Il s'est révélé un partenaire sérieux et 

fiable ». 

Neste contexto, o Luxemburgo surge, pela sua dimensão e limites, como uma 

região económica, política, de decisão e do conhecimento, onde as empresas e a 

Universidade, “renvoi à une aire d’extension spatiale, un pouvoir, une centration 

matérialisée sur un support spatial en mailles, nœuds et réseaux” (BAILLY, 

FERRAS, 1997, p. 120), em construção. Disso nos dá exemplo da sua cooperação no 

“Pôle Européen de Développement”, articulado com a Bélgica, bem como o esforço 

desenvolvido no sentido de reforçar o papel institucional das suas empresas no 

contexto geográfico europeu. 

Ora, tratando-se o Luxemburgo de uma sociedade multicultural, onde “chaque 

culture dispose d’une grammaire de relations qu’elle sait mettre en œuvre” 

(CLAVAL, 20001, p. 174), a necessidade de reforçar a coesão nacional, assente, não 

só no desenvolvimento de um conjunto de iniciativas de natureza cultural e económica 

mas, também, de projectos universitários e de cooperação internacional, carece do 

envolvimento e da colaboração de todos os habitantes, autóctones e imigrantes. Trata-



se de um desafio a superar pela herança histórica e geográfica local, pelas mudanças 

sociais em curso e pelos desafios impostos no seio de uma Europa alargada (EU27) e 

cada vez mais sujeita às forças de globalização. 

Perante a necessidade de se reforçar o sentir da comunidade nacional, C. Gengler 

(1987, p. 135) acaba por relançar um problema fulcral: “Qu’est-ce que la société 

luxembourgeoise? Est-elle UNE ou est-elle MULTIPLE? Forme-t-elle un tout 

cohérent ou bien est-elle faite de blocs juxtaposés? La situation est effectivement fort 

complexe: même si la très grande majorité des étrangers sont originaires de pays du 

Marché Commun, le contingent étranger est très loin de constituer un bloc social, 

professionnel et culturel homogène”. Esta reflexão prossegue com a opinião do 

mesmo autor (Op. cit., p. 138): “Quel défi en effet pour les responsables politiques 

que de savoir allier efficacement les déficiences démographiques et économiques du 

Luxembourg avec les besoins et les aspirations de sa population autochtone”.  

Como, em tempo, assinalou G. Als (1981, p. 57), a evolução futura desta 

sociedade tem vincada um conjunto de questões a longo prazo, de que assinalamos, a 

concluir, as seguintes: “réduction de la population active, accroissement de la charge 

des pensions, vieillissement de la population et perte de dynamisme, en enfin mise en 

questions de l’identité luxembourgeoise ». 

Estes alguns dos aspectos que consideramos como essenciais numa reflexão desta 

natureza, relacionada com o contributo da população imigrante num país 

marcadamente vincado pelo fenómeno da imigração e pelo fortalecimento da 

consciência colectiva onde cada cidadão luxemburguês, nomeadamente o de origem 

portuguesa, se pode rever, individual e colectivamente.   
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