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Introdução 

 
A crise migratória que atualmente aflige a comunidade internacional é uma 

constante nos diversos meios de comunicação social. Em razão disso, acaba por tornar-
se também um tema de grande interesse académico, pela importância social, política e 
ética que suscita na ordem mundial e no interior dos Estados. Assim, neste cenário de 
movimento e multiculturalidade, a inserção dos imigrantes nos países recetores e a 
promoção de estratégias de integração desta população na nova comunidade passa a 
desempenhar um papel fundamental na agenda política dos Estados1.  

Este texto incide particularmente sobre a situação dos refugiados e dos 
requerentes de asilo em Portugal2 sob a ótica da aprendizagem da Língua Portuguesa 
como fator de integração, no sentindo amplo da palavra acolhimento. A partir do 
entendimento da língua como um fenómeno social, que emerge na coletividade 
(SAUSSURE, 1995, p. 22), consideramos a capacidade de autodeterminação que o 
domínio do idioma local acarreta como uma das ferramentas essenciais da dignidade da 
pessoa humana, proporcionando liberdade, autonomia e condições mínimas para a 
manutenção de uma vida decente. Propomo-nos ilustrar este ponto através da 
apresentação e discussão dos resultados parciais do estudo de caso que realizámos sobre 
o programa Português como Língua Estrangeira (PLE), oferecido pelo Conselho 
Português para os Refugiados (CPR)3. A escolha deste programa deu-se em razão de o 
CPR ser a organização não-governamental que, além de atuar com apoio do Governo 
português, é parceira operacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) em Portugal, mantendo com este um Protocolo de Cooperação 
desde julho de 19934. O objetivo do estudo de caso foi o de observar de que modo a 

                                                           
1 Considere-se, por exemplo, os Estados Membros da União Europeia, para quem a integração de 
imigrantes e refugiados tem sido tema de muito interesse. Um estudo recente da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (FRA) versou sobre a integração dos jovens refugiados – Integration of 
Young Refugees in the EU: Good Practices and Challenges, 2019, disponível em 
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/ integration-young-refugees-eu-good-practices-and-challenges 
[20.05.2020]. Também em 2019, no quadro do Conselho da Europa, foi publicado um estudo sobre as 
implicações das políticas de integração de imigrantes e refugiados para os direitos humanos – Human 
Rights Aspects of Immigrant and Refugee Integration Policies, disponível em 
https://rm.coe.int/168093de2c [20.05.2020].   
2 De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no ano de 2019, Portugal registou 1.849 
pedidos de asilo, com o reconhecimento do estatuto de refugiado a 183 indivíduos e a concessão de 113 
títulos de autorização de residência por proteção subsidiária. Informações constantes no Relatório de 
Imigração, Fronteiras e Asilo 2019, disponível em https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2019.pdf [27.07.2020].   
3 O estudo de caso enquadra-se no projeto de mestrado em direitos humanos que estamos a desenvolver 
na Escola de Direito da Universidade do Minho, sob orientação do Prof. Doutor Fernando Ferreira Alves 
e da Prof. Doutora Patrícia Jerónimo.   
4 O CPR passou ainda a representar o ACNUR no país a partir de dezembro de 1998, data do 
encerramento do ACNUR em Portugal. O CPR celebrou igualmente protocolos com o Governo português 
[Ministério da Administração Interna (MAI) e Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

http://www.unhcr.org/
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/%20integration-young-refugees-eu-good-practices-and-challenges
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formação em Língua Portuguesa está a decorrer e que instrumentos estão a ser usados 
para promover uma real inserção linguística dos refugiados, para refletir a partir daí 
sobre a forma como o ensino do idioma local pode funcionar como efetivo agente de 
integração e inserção no país. Interessou-nos, sobretudo, analisar o discurso5 dos atores 
envolvidos e fazer um levantamento crítico dos principais fatores que podem 
obstaculizar o processo de aquisição da língua, tentando estabelecer um diálogo entre as 
discussões académicas atuais e a prática do ensino do Português como língua de 
acolhimento em Portugal. A partir do olhar de múltiplos sujeitos e com um escopo 
interdisciplinar, propomo-nos analisar a relevância que o ensino-aprendizagem da 
Língua Portuguesa tem no processo de integração dos refugiados em Portugal.   

As nossas visitas ao CPR tiveram lugar durante um mês – entre 10 de fevereiro e 
9 de março de 2020 – e proporcionaram-nos a oportunidade de conhecer o ambiente 
vivido na instituição, observar as aulas, aplicar questionários e realizar entrevistas. A 
abordagem adotada na pesquisa de campo foi qualitativa. Na exposição que se segue, 
organizamos e analisamos as informações coletadas. 

 
       
1. Breve apresentação da instituição de acolhimento: O Conselho Português 

para os Refugiados   
 
 O CPR foi constituído no início da década de 1990 e é hoje uma organização não 
governamental bem consolidada, com mais de seis dezenas de colaboradores e com 
vários projetos em curso em parceria com diversas entidades. A organização tornou-se 
referência em termos da defesa e promoção do direito de asilo em Portugal, visando o 
acolhimento e integração de refugiados, a promoção de políticas humanitárias e 
sustentáveis, a formação e a sensibilização para esta temática e para os direitos humanos 
em geral6. 
 Atualmente, o CPR possui instalações na cidade de Lisboa e em municípios 
vizinhos. Contudo, os dois espaços que interessam diretamente a esta pesquisa são o 
Centro de Acolhimento de Refugiados II (CAR II) e a sala de formação na região da 
Bela Vista, em Lisboa. O CAR II é o local onde a maioria das aulas de Língua 
Portuguesa acontecem, localizado no município de São João da Talha, a 15 quilómetros 
de Lisboa, e inaugurado em dezembro de 2018. Tem capacidade para acomodar 90 
pessoas (60 adultos e 30 crianças desacompanhadas) e é hoje o maior centro de 

                                                                                                                                                                          
(MSESS) dentre outros]. Informações disponíveis em http://refugiados.net/1cpr/www/apresentacao2.php 
[29.05.2020]. 
5 Sobre a análise do discurso, utilizamos a perspetiva de FOUCAULT (2008, p. 55), segundo a qual 
interpretar o discurso contempla os aspetos sociais, políticos, históricos e ideológicos de quem o enuncia: 
“não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos 
ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse «mais» que é 
preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” [aspas no original].  
6 Informações disponíveis em http://cpr.pt/historia/ [29.05.2020]. 

http://cpr.pt/historia/
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acolhimento de refugiados em Portugal7, ao abrigo dos programas de reinstalação8. A 
sala de formação da Bela Vista é uma sala de reuniões que recebe um grupo para aulas 
de Língua Portuguesa três vezes por semana. Estes alunos vivem em diferentes partes da 
cidade e são, na sua maioria, requerentes de asilo9.  
 O CPR oferece vários programas de integração em diferentes áreas de 
intervenção, que, para além do ensino de Língua Portuguesa, incluem um amplo apoio 
social, jurídico e de integração profissional. Centrando-nos no CAR II, o espaço onde 
decorreu a maior parte da pesquisa, importa referir que, quando aqui chegam, os 
refugiados passam por um diagnóstico psicossocial e é realizado um case management10 
individual que inclui o programa de orientação cultural e de gestão de expectativas, no 
quadro do qual o curso intensivo de alfabetização e Português Língua Estrangeira é 
oferecido. Ainda na ocasião do referido reconhecimento pessoal, é feita a aferição de 
competências educacionais e elaboração dos perfis profissionais. Depois, há o 
aconselhamento que é feito em relação à integração no emprego, autonomização 
financeira, procura de trabalho, formação profissional e possível ingresso no ensino 
superior. Outra área que tem sido desenvolvida desde 2019 é o programa de orientação 
cultural e gestão de expectativas, no âmbito do qual decorrem sessões temáticas sobre 
vários assuntos de interesse dos utentes e cujo objetivo é avançar no conhecimento e na 
autonomia11. 
 
 
 2. A formação linguística ministrada pelo Conselho Português para os 
Refugiados 
 
 Além das aulas de Língua Portuguesa12, o currículo ministrado aos alunos inclui 
várias outras atividades temáticas ou extracurriculares, como, por exemplo, as aulas 
                                                           
7 Neste espaço, os refugiados têm alojamento, espaços de convívio e lazer e apoio multidisciplinar num 
período transitório, entre a chegada e a integração no país. 
8 No domínio da proteção internacional, Portugal também acolhe refugiados no contexto de processos de 
reinstalação a partir de países terceiros. A reinstalação consiste num processo de seleção e transferência 
de refugiados instalados num primeiro país de asilo para outro Estado que previamente acordou em 
conceder-lhes um estatuto duradouro no seu território. No ano de 2019, foram reinstalados e transferidos 
para Portugal 376 refugiados. Informações constantes no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 
2019, do SEF, referido supra.   
9 O CPR conta ainda com o Centro de Acolhimento de Refugiados I (CAR I) e com o “Espaço Criança”, 
na Bobadela/Loures, bem como com a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em 
Lisboa.  
10 O case management também inclui rastreio saúde, apoios pecuniários, apoio psicossocial, apoio 
jurídico e preparação intensiva para uma integração descentralizada. 
11 Neste contexto, tivemos a oportunidade de assistir a uma sessão de integração profissional cujo tema 
foi entrevista de emprego. Na referida ocasião, houve a participação de um intérprete de língua árabe, que 
traduzia as explicações e conteúdos dos slides, apresentados em língua portuguesa. 
12 Entre 10 de fevereiro de 2020 e 9 de março de 2020, realizámos a observação de dez horas de aulas em 
quatro grupos diferentes, com níveis de alfabetização e A1, de acordo com o Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas. A duração e a frequência dos cursos variaram de uma hora e trinta minutos a 
duas horas, duas ou três vezes por semana. Assim sendo, importa notar que este estudo foi conduzido 
num ponto específico da história do programa de Português como Língua Estrangeira do CPR e não pode 
dar conta do programa em qualquer outro momento. 
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sobre festividades ou celebrações específicas, as aulas de expressão dramática, que 
permitem que os alunos encenem interações do quotidiano13, e os passeios histórico-
culturais, em que  refugiados e requerentes de asilo podem ter um contacto mais 
próximo com lugares e aspetos da cultura portuguesa14. Deste modo, percebe-se a 
relevância de se investigar os aspetos etnolinguísticos no contexto dos refugiados, 
unindo o processo de aprendizagem do idioma ao contato com os elementos culturais 
locais. É possível conectar diferentes vertentes de interação social através da linguagem 
e do discurso, pois, apesar de serem dimensões puramente subjetivas, as identidades 
também são socialmente construídas e específicas à cultura (FERREIRA-ALVES, 2015, 
pp. 63-83)15. 
 
 
 2.1. As propostas político-pedagógicas das aulas 
 
 As propostas político-pedagógicas das aulas de Língua Portuguesa do CPR 
respeitam as singularidades de cada indivíduo no processo de aprendizagem e partem do 
pressuposto de que a aquisição de competências linguísticas e comunicativas se 
processa em duas etapas distintas, mas interligadas: a fase do acolhimento e a fase de 
integração. Na fase do acolhimento, as aulas têm como objetivo principal a 
familiarização com a língua e a cultura portuguesas, visando também minorar o 
isolamento físico e psíquico, estimular a autonomia, facilitar relações interpessoais e 
interculturais. Na fase de integração, as aulas visam sobretudo a formação profissional, 
o reconhecimento de competências e a inserção no mercado de trabalho16. Verificamos, 
portanto, que a interação entre pessoas pertencentes a culturas distintas não se consegue 
apenas pelo seu contacto e aproximação, mas por políticas e estratégias de educação e 
formação que possibilitem a permeabilidade cultural, de modo a que todos se sintam 
culturalmente identificados e socialmente integrados (ARAÚJO, 2008, p. 53). 
 
 
 2.2. Os alunos 
 
 O perfil dos alunos que frequentam as aulas de Língua Portuguesa do CPR é 
bastante diversificado. As entrevistas conduzidas pelo CPR à chegada fazem a análise 
da situação linguística de cada indivíduo e o critério de organização das turmas obedece 
ao nível de conhecimento do idioma. Na sala de aula, observámos uma grande 
                                                           
13 Em 19 de fevereiro de 2020, assistimos a uma sessão de expressão dramática, com cerca de 25 
participantes, incluindo alguns recém-chegados ao Centro de Acolhimento II. A sessão de duas horas 
utilizou múltiplas dinâmicas de grupo como forma de praticar e consolidar estruturas linguísticas 
diversas. Estas aulas ocorriam uma vez por semana, às quartas-feiras pela manhã. 
14 Em 25 de fevereiro de 2020, acompanhámos um grupo de aproximadamente 60 pessoas, entre homens, 
mulheres e crianças, num passeio para conhecer o município de Torres Vedras e apresentar o grupo ao 
tradicional carnaval da cidade, como exemplo de manifestação cultural. 
15 “An ethnolinguistic approach clearly brings out what seems to connect different strands of social 
interaction through language and discourse, meaning that despite being purely subjective dimensions, 
identities are also socially constructed and culture-specific”.   
16 Informações disponíveis em http://cpr.pt/ensino-de-portugues-estrangeira/ [29.05.2020]. 
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pluralidade de idades e de nacionalidades, sendo a maioria dos alunos proveniente de 
países do Médio Oriente e do continente africano17. Notámos também uma 
multiplicidade de religiões, atividades profissionais, trajetórias, expectativas, tipos e 
durações de processos migratórios e níveis de escolaridade. Sobre este último ponto, 
vale a pena frisar que os alunos tiveram experiências realmente muito diferentes de 
educação: vários não frequentaram a escola na infância ou não tiveram tempo suficiente 
para atingir alfabetização suficiente na sua língua materna; alguns frequentaram a escola 
e podiam ler e escrever, mas num nível baixo, na sua língua materna; outros tinham 
qualificações académicas e profissionais mais elevadas. Em todo o caso, muitos dos 
participantes do curso são plurilíngues e falam duas, três ou quatro línguas, embora 
alguns não consigam escrever em nenhuma delas. 
 
 
 2.3. Desempenho docente 
 
 No momento da visita, a instituição contava somente com uma professora 
efetiva de Língua Portuguesa para todas as turmas, sendo esta professora a referência 
dos alunos relativamente ao ensino do idioma na instituição.  Pareceu-nos que a 
professora criava um ambiente de aprendizagem agradável e de apoio, sempre a 
respeitar a individualidade de cada um, em toda a sua complexidade. Ela entendia as 
experiências e percursos de vida dos seus alunos e contribuía para a sua formação da 
identidade linguística. Foi percetível a ênfase dada pela professora ao desenvolvimento 
da autonomia18 dos alunos através dos processos interativos de análise de necessidades, 
explicando atividades, monitorizando o progresso e avaliando os resultados. A 
professora estava sempre a desenvolver estratégias para envolvê-los e incluí-los como 
sujeitos ativos do processo de aprendizagem e desempenhou, em nosso entender, um 
papel chave na integração linguística de refugiados e requerentes de asilo acolhidos pela 
instituição. 
 
 
 2.4. Os materiais e recursos 
 
 No que concerne aos materiais didáticos utilizados nas sessões, a professora não 
utiliza nenhum material disponível no mercado, mas projeta e aplica os seus próprios 
materiais adaptados às necessidades dos alunos, criando-os especialmente para as aulas. 
Os alunos recebem fichas, cujo conteúdo é projetado em slides no quadro, com muitas 

                                                           
17 No período desta pesquisa, a maioria dos alunos eram provenientes dos seguintes países: Síria, Irão, 
Iraque, Costa do Marfim, Mali, Guiné-Bissau, Sudão e Sudão do Sul. Também havia alunos ucranianos. 
18 De acordo com FREIRE (2018, p. 121), uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção 
sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua 
comunicabilidade. É imprescindível, portanto que a escola instigue constantemente a curiosidade do 
educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la”. É preciso mostrar ao educando que o uso ingénuo da 
curiosidade altera a sua capacidade de achar e obstaculiza a exatidão do achado. É preciso, por outro 
lado, e sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do 
mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo professor.   
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fotografias e com uma visível preocupação de que os alunos se sintam representados nas 
figuras19. Nas salas de aula, os espaços físicos possuem também uma lousa para 
explicações escritas e outros materiais, como objetos do lar, folhetos de lojas e 
supermercados, revistas e jornais. O uso de materiais autênticos, que trabalham 
competências linguísticas e informações culturais com temas de interesse prático e em 
contextos reais, permite que os alunos aprendam a comunicar e proporciona-lhes aulas 
que respondem às principais necessidades do seu quotidiano20. 
 
 
 2.5. Apresentação e discussão dos resultados 
 
 A investigação empírica realizada no CPR produziu um grande corpo de dados. 
A partir da análise qualitativa de conteúdo, alguns pontos relevantes das notas de 
campo, das observações de aulas, dos questionários, do grupo focal e dos relatos 
narrativos a partir das entrevistas serão apresentados nas secções que se seguem. 
 
 
 2.5.1. As notas de campo 
 
 Vários aspetos da pesquisa que foram registados nas notas de campo21 
potenciaram a compreensão do quotidiano dos sujeitos da comunidade e da escola.  Foi 
pela observação da dinâmica dos ambientes e dos alunos interagindo fora da sala de aula 
que muitas questões se evidenciaram. Veja-se, por exemplo, que, no Centro de 
Acolhimento II, os refugiados têm uma rede de apoio e, enquanto as aulas acontecem, 
profissionais de diversas áreas lidam com as mais variadas questões e resolvem 
diferentes problemas práticos. Além disto, quando os alunos não vão às aulas ou 
apresentam problemas de concentração ou mesmo baixo rendimento nas aulas, os 
profissionais do centro conversam entre si e buscam conhecer a situação para melhor 
apoiar o aluno e, eventualmente, a família, nas suas necessidades psicossociais. 
 Nos intervalos das aulas e atividades em que estivemos presentes, observámos 
que a maioria dos refugiados está a utilizar o telemóvel, comumente para realizar 
                                                           
19 Há o projeto de um livro intitulado Pessoas, um manual que apresentaria a visão e os valores da 
instituição sobre o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa. Ao tempo desta pesquisa, o referido 
projeto ainda não havia conseguido financiamento. 
20 SÃO BERNARDO (2016, p. 72) defende que é necessário que a seleção de recursos didáticos esteja 
diretamente relacionada a textos autênticos, já que esses podem ser considerados amostras da língua em 
uso. Devemos considerar que preparar material didático não é tarefa simples, uma vez que não basta 
simplesmente reunir um aglomerado de textos e atividades, deixando de considerar critérios que são 
indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, consideramos construir um 
material baseado em temas, que poderia ser útil ao quotidiano das/os alunos, permitindo, ao mesmo 
tempo, aprenderem a língua e compreenderem as práticas sociais de uso dessa língua.   
21 Segundo REES e MELLO (2011, pp. 30-50), as anotações de campo são tradicionalmente o 
instrumento básico de uma pesquisa etnográfica, que se associa a outros instrumentos como as 
observações e as entrevistas para dar maior confiabilidade e segurança às interpretações e análises do 
pesquisador. Em síntese, constituem-se em anotações feitas pelo etnógrafo acerca das observações de 
campo, das conversações, interpretações e sugestões que ocorrem no campo de pesquisa e que poderão 
ser usadas no futuro para complementar informações oriundas de outras fontes.   
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videochamadas com familiares e amigos. Ademais, reparámos ser habitual a celebração 
de pequenas realizações diárias, como o recebimento de um documento, a marcação de 
uma consulta no médico ou o agendamento em alguma instituição para resolução de 
assuntos burocráticos. Notámos ainda que encontrar um ambiente previsível e 
estruturado no qual possam ter uma certa rotina nas aulas parece ser especialmente 
importante para os alunos que experimentaram as mais diversas formas de perda de 
controle e previsibilidade sobre os eventos em suas vidas. 
 
 
 2.5.2. Observações de aulas 
 
 A nossa atuação na sala de aula baseou-se essencialmente na observação dos 
alunos e no registo das atitudes e reações por eles manifestadas durante a realização dos 
exercícios. Pensamos ser essencial conhecer a perspetiva dos alunos e compreender o 
seu ponto de vista para tentar perceber o significado que os alunos atribuem às 
diferentes situações.  A observação direta permite também que o observador chegue 
mais perto da “perspetiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. 
Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, 
pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 
realidade que os cerca e às suas próprias ações (LUDKE e ANDRE, 1986, p. 26). 
 De um modo geral, percebemos uma abordagem muito positiva, cooperativa e 
um ambiente de aprendizagem cordial com base no diálogo e no respeito mútuos. A 
professora empenhava-se em criar um espaço de sala de aula bastante acolhedor, mas 
simultaneamente responsável e profissional, o que incentivava os alunos a participarem 
ativamente nas aulas, a expressarem as suas ideias, fazerem perguntas, buscarem 
orientações e assimilarem os conhecimentos. Um outro ponto interessante é que alguns 
membros da mesma família tinham aulas juntos, mas isso não parecia influenciar a 
formalidade do ambiente da aula e, muitas vezes, os familiares auxiliavam-se 
mutuamente quando tinham dúvidas. Ademais, pareciam divertir-se quando traziam 
exemplos citando seus familiares, o que tornava o ambiente agradável e descontraído. 
Muitas vezes, os alunos conversavam entre si em Árabe, Inglês e Francês para 
confirmarem se estavam a compreender bem ou fazerem perguntas sobre os conceitos 
ensinados na aula. Nestas situações, a professora buscava encontrar um equilíbrio entre 
as línguas utilizadas e o uso do Português, ajudando os alunos a fazerem conexões entre 
estes idiomas. 
 
 
 2.5.3. Os questionários 
 
 Os questionários foram administrados a 22 alunos (18 homens e quatro 
mulheres), com idades entre 19 e 62 anos, originários de 11 países diferentes 
(Afeganistão, Camarões, Gambia, Guiné, Irão, Iraque, Síria, Sudão, Sudão do Sul, Togo 
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e Ucrânia) e com tempos de vivência em Portugal variáveis entre um e sete meses22. 
Para recolher a opinião dos alunos, elaborámos um questionário estruturado, composto 
por 15 itens e com a utilização de uma escala do tipo Likert23 de cinco pontos (1 = 
discordo totalmente, 5 = concordo totalmente). A vantagem apresentada pela referida 
escala foi a sua simplicidade de aplicação, uma vez que o respondente optava por 
concordar ou não com uma determinada afirmação. Isto, porque o interesse da presente 
pesquisa não era somente o de sintetizar a posição dos participantes, mas também captar 
sentimentos, ações e opiniões sobre questões mutuamente exclusivas a respeito do 
objeto de estudo. Esse fato exige a análise individual do item para verificar o grau de 
concordância coletiva dos participantes em relação a esse assunto (JOSHI et al., 2015, p. 
398)24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Importa sublinhar que as turmas existentes no momento da recolha de dados eram de iniciantes no 
estudo da Língua Portuguesa, grupos de alfabetização ou nível A1 de acordo com o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas. Cientes das possíveis dificuldades de interpretação, até mesmo 
com os questionários traduzidos para Inglês, Francês e Árabe, decidimos aplicá-los formalmente somente 
nas duas turmas de A1. Os participantes receberam informações e explicações sobre o projeto antes de 
prestarem o seu consentimento.    
23 Como explica GUNTHER (2013, p. 26), esta mensuração é mais utilizada nas Ciências Sociais, 
especialmente em levantamentos de atitudes, opiniões e avaliações. Nela, pede-se ao respondente que 
avalie um fenómeno numa escala de, geralmente, cinco alternativas: aplica-se totalmente, aplica-se, nem 
sim nem não, não se aplica, definitivamente não se aplica. Dependendo do tema subjacente, as 
alternativas podem, além da dimensão “aplica-se”, seguir dimensões como: “bom-mau” ou “concordo-
discordo”.   
24 “Sometimes the primary interest of the researcher is not to synthesize the stance of the participants per 
se but to capture feelings, actions and pragmatic opinion of the participants about mutually exclusive 
issues around phenomenon/s under study. This fact demands the individual analysis of item to ascertain 
the participants’ collective degree of agreement around that issue”. 
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Tabela 1 - Síntese dos resultados dos questionários com utiliação da escala Likert  

 
AFIRMAÇÕES  1. Discordo 

Totalmente 
 

2.Discordo 3. Neutro 4. Concordo 5.Concordo 
totalmente 

1. Eu gosto de viver em Portugal.  
 

0 0 0 3 19 

2. Tive algum contato com a Língua 
Portuguesa antes de chegar a Portugal. 
 

11 4 4 2 1 

3. Considero importante aprender a 
Língua Portuguesa para viver em 
Portugal. 

0 0 0 0 22 

4. Sinto-me motivado para aprender 
Português. 
 

0 0 0 2 20 

5. Eu gosto das aulas de Língua 
Portuguesa do CPR.  
 

0 0 0 4 18 

6. Há coisas para melhorar nas aulas 
de Língua Portuguesa do CPR. 
 

2 2 4 7 7 

7. Tenho uma boa relação com a 
professora de Língua Portuguesa do 
CPR. 
 

0 0 0 3 19 

8. Gosto dos materiais utilizados nas 
aulas Língua Portuguesa do CPR. 

0 0 0 7 15 

9. Moro num Centro de Acolhimento.  
 

8 2 0 3 9 

10. Moro perto do Centro de 
Acolhimento/Local de aulas. 
 

9 1 0 0 0 

11. Gosto de ter aulas no Centro de 
Acolhimento.  
 

0 0 0 2 10 

12. Tenho aulas junto com algum 
membro da família.  
 

12 1 0 3 6 

13. Tenho uma boa relação com os 
colegas de sala. 

0 0 0 6 16 

14. Gosto das aulas de expressão 
dramática.  
 

0 0 0 2 10 

15. Gosto das atividades externas, 
como visitas históricas e passeios. 
 

1 0 0 3 18 

 

 
 Em linhas gerais, os resultados mostram que os participantes da pesquisa gostam 
de viver em Portugal e que poucos tiveram algum contato com a Língua Portuguesa 
antes de chegarem ao país. Todos consideram importante aprender o idioma para viver 
em Portugal e dizem ter motivação para aprendê-lo. Todos dizem gostar das aulas, ainda 
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que a maioria reconheça que há coisas para melhorar nos cursos. A partir da assertiva 
sobre a relação com a professora de Língua Portuguesa do CPR e os materiais utilizados 
nas aulas, todos pareceram satisfeitos. Foi evidenciado que, na perceção dos alunos, eles 
também possuem uma boa relação com os colegas de sala. 
 Ressalta-se que doze dos vinte e dois participantes deste inquérito residem no 
centro de acolhimento e estes não apresentaram objeções quanto a terem aulas no 
mesmo local onde residem. Uma parte dos alunos que responderam ao inquérito diz ter 
aulas junto com outros membros da família. Por fim, os resultados também mostram 
que todos os que têm aulas de expressão dramática (apenas os alunos do centro de 
acolhimento) apreciam estar nas sessões. Ademais, à exceção de um participante na 
pesquisa25, todos também dizem gostar das atividades externas, como visitas históricas 
e passeios. 
 
 
 2.5.4. O grupo focal 
 
 Como estratégia complementar, e a fim de ampliar a compreensão a respeito dos 
tópicos dos questionários fechados, solicitámos ao CPR autorização para uma breve 
participação no início de uma atividade de integração. O objetivo era conversar com os 
participantes, que também eram alunos da formação em Língua Portuguesa, e obter um 
pouco mais de informações. Com a ajuda de um intérprete árabe que se dispôs a prestar 
serviços na referida sessão, organizámos uma espécie de grupo focal26 e projetámos no 
quadro a mesma escala Likert utilizada nos questionários. Enquanto as frases do 
inquérito eram lidas em Português, o intérprete traduzia e os dez participantes opinavam 
por referência aos valores da escala, mas também com comentários adicionais. 
 O grupo focal forneceu informações valiosas sobre as perceções dos alunos. O 
debate entre os participantes permitiu que os temas abordados fossem mais 
problematizados, numa dinâmica própria de uma discussão em grupo. Deste modo, em 
síntese, o resultado da conversa com os alunos sugeriu que todos os presentes 
entendiam a Língua Portuguesa como fator fundamental para a integração em Portugal. 
Disseram gostar das aulas, dos materiais e dos colegas de sala. Responderam 

                                                           
25 É importante destacar que o aluno que discordou já havia apresentado sinais da insatisfação durante o 
passeio para o carnaval de Torres Vedras. Embora a participação seja voluntária e apesar de terem sido 
mostrados vídeos da festa nas aulas preparatórias para o passeio, este aluno disse ter sentido desconforto, 
enquanto muçulmano, com o estilo do festejo. 
26 Segundo GATTI (2005, pp. 11-13), o trabalho com grupos focais permite compreender processos de 
construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas quotidianas, ações e 
reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o 
conhecimento das representações, perceções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, 
linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns 
traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado. Assim, é possível reunir informações e 
opiniões sobre um tópico em particular com certo pormenor e profundidade, não havendo necessidade de 
preparação prévia dos participantes quanto ao assunto, pois o que se quer é levantar aspetos da questão 
em pauta considerados relevantes, social ou individualmente, ou fazer emergir questões inéditas sobre o 
tópico particular, em função das trocas efetuadas.   
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entusiasticamente que precisam de ter mais passeios, pois adoravam conhecer lugares e 
aprendiam muito com as visitas. 
 De forma unânime, todos concordaram que necessitam de uma maior carga 
horária para o estudo da língua e que, para isso, seria necessário um maior número de 
aulas na semana e, consequentemente, precisariam de mais professores. Disseram que a 
professora é excelente, que está sempre disposta a ajudar, mas que está sobrecarregada. 
Mencionaram também que gostariam de ter mais grupos específicos para conversação e 
para um trabalho mais intensivo do idioma, pois têm pressa em aprender27. 
 
 
 2.5.6. As entrevistas 
 
 Para realizar esta fase da pesquisa, foram selecionadas duas profissionais cujos 
trabalhos são de fundamental importância enquanto agentes promotores da integração 
na instituição: a professora do programa Português Língua Estrangeira e uma técnica 
de integração. Entrevistámos também um ex-aluno da instituição, originário da Eritreia 
e que mora há oito anos em Portugal, pois interessava-nos ter algum tipo de follow-up, 
ou seja, conhecer a experiência de alunos de grupos anteriores e procurar perceber de 
que forma a aprendizagem do idioma local se refletiu na vida em Portugal depois de 
concluída a formação no CPR. Para cada entrevistado, foi elaborado um guião de 
entrevista constituído por questões abertas, a fim de que pudessem desenvolver melhor 
as respostas a partir de seus conhecimentos e experiências acerca do tema. As 
entrevistas individuais tiveram lugar em março de 2020, com carácter voluntário e 
confidencial, tendo sido gravadas com o consentimento dos entrevistados e 
posteriormente transcritas. 
 Para a professora de PLE, a língua é decisiva no processo de integração num 
novo país. Quando não falam o idioma local, as pessoas passam a viver num espaço 
muito mais doméstico, o que influencia diretamente na sua vida pessoal, porque elas 
podem fechar-se para o mundo. A língua é muito importante na relação com a sociedade 
civil do país de acolhimento, pelo que a professora de PLE diz não gostar que usem a 
aprendizagem da língua somente para a entrada no mercado de trabalho, porque o ser 
humano não é somente a sua vida profissional e precisa de ser visto de uma perspetiva 
holística. Neste contexto, a professora de PLE destacou que, nos cursos de Português 
oferecidos pelo CPR, a componente sociocultural28 é fundamental, pois conhecer os 
locais da cidade e do país de acolhimento pode “empoderar” no percurso de integração. 
O antigo aluno do CPR confirmou que a aprendizagem não acontecia somente na aula. 
Na sua opinião, as visitas que faziam para outros locais de Lisboa e do país 

                                                           
27 Tivemos acesso ainda às fichas de opinião sobre o curso das últimas duas turmas, formadas em agosto 
de 2019 e em dezembro de 2019, bem como às fichas de opinião acerca das últimas atividades realizadas 
fora da sala de aula, como visitas e passeios. Verificámos apreciações e demandas similares àquelas 
expostas nos questionários e no grupo focal por nós conduzidos. 
28 As aulas de Português do CPR possuem uma forte componente sociocultural. O programa é desenhado 
com divisão de cada nível (A1, A2, B1, B2, C1, C2) em três patamares, sendo que qualquer um destes 
tem 40 horas: 25 horas na sala de aula e 15 horas dedicadas à componente sociocultural, frequentemente a 
partir de visitas histórico-culturais a lugares e a eventos. 
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proporcionavam muitas informações sobre a geografia, história e aspetos culturais de 
Portugal e do seu povo. 
 A técnica de integração também secundou a ideia de que a língua não é somente 
a base para obter um emprego, pois a verdadeira integração representa muito mais do 
que um trabalho, já que uma pessoa pode estar a trabalhar e não ter uma rede de apoio, 
não saber aceder aos serviços, ou seja, não conseguir participar e interagir ativamente na 
comunidade em que vive. A técnica de integração notou que, em Portugal (sobretudo 
fora da cidade de Lisboa), não existem comunidades representativas das nacionalidades 
dos refugiados que os possam ajudar a integrar-se e prestar-lhes apoio no seu dia a dia. 
Portanto, a língua representa precisamente esta possibilidade de as pessoas terem 
autonomia, de começarem a estabelecer relações afetivas, de sentirem que pertencem a 
algum lugar. 
 A professora de PLE salientou que um grande fator de motivação para a 
aprendizagem da língua é a compreensão de que o idioma é como um passaporte para 
organizar e recomeçar uma nova vida em Portugal, para o refugiado/requerente de asilo 
e para sua família. Ela ressaltou ainda que é natural que as motivações sejam diversas, 
para um jovem ou para uma pessoa que já tem mais idade, mas que usualmente se 
prendem com a sua dignidade e com a dignidade dos seus familiares. A técnica de 
integração, por seu turno, mencionou o fator da motivação e da satisfação para aprender 
a língua no CPR no facto de que as pessoas realmente estão a ver as suas necessidades 
atendidas, pois há uma tentativa de ligação dos assuntos que os alunos querem ou 
precisam saber naquele momento de suas vidas com os pontos do programa do curso. 
 Entre os fatores de desmotivação, a professora de PLE e a técnica de integração 
mencionaram a falta de disponibilidade emocional de muitos refugiados/requerentes de 
asilo para se envolverem com o país e aprenderem o idioma. Isto porque a maioria passa 
por um processo de migração forçada, frequentemente somada à quebra dos laços 
familiares. Ao chegar, muitos não conhecem o país, são trazidos por redes de tráfico. 
Nos casos de reinstalação, é a Organização das Nações Unidas que determina que é para 
Portugal que serão enviados. Assim sendo, é um percurso muito longo de falta de 
escolha e de opções.  A professora de PLE notou que, quando as pessoas chegam, estão 
ainda muito sujeitas a um trauma e, se forem requerentes espontâneos, o seu ritmo de 
aprendizagem pode estar dependente também da resposta do SEF. De qualquer modo, é 
comum que os alunos estejam tensos, frequentemente desconcentrados nas aulas, sem 
muitas expectativas e ainda sem conseguirem vislumbrar o futuro. A curiosidade e a 
abertura para aprenderem um novo idioma relaciona-se também ao estado emocional 
em que se encontram. 
 Por outro lado, quanto aos obstáculos a nível institucional, a professora de PLE 
sublinhou as dificuldades de uma organização não governamental em desenvolver os 
projetos. No ano de 2019, por exemplo, a instituição contava com seis professores 
efetivos e outros contratados no âmbito dos seus vários projetos. Em 2020, no momento 
da pesquisa, só havia uma professora como efetiva. Para trabalhar em equipa, para haver 
um programa realmente distintivo, seria importante investir em recursos humanos no 
programa Português Língua Estrangeira, mas a organização não tem condições para 
manter professores de uma forma efetiva. O antigo aluno do programa secundou esta 
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ideia, afirmando que o único aspeto negativo do curso de Língua Portuguesa do CPR 
era o insuficiente tempo de aulas29.   
 No tocante à importância das aulas de Português para o exercício da autonomia, 
a técnica de integração destacou que, apesar de, num primeiro momento, haver todo um 
apoio do serviço de saúde, atendimento psicossocial, orientação emprego, orientação 
cultural, há sempre uma grande preocupação com a transição das pessoas para uma 
habilitação autónoma. É importante, por exemplo, que o local de residência seja 
financeiramente sustentável depois de o programa terminar ou que seja identificada uma 
oportunidade de trabalho. O intuito da instituição é que, ao deixarem o centro, as 
pessoas não necessitem o que recomeçar do zero outra vez. 
 No que se refere à convivência multicultural, a professora de PLE mencionou 
que, como é normal em qualquer espaço com pessoas de muitos países diferentes, pode 
haver mal-entendidos e situações de segregação. Contudo, de um modo geral, o centro 
de acolhimento funciona muito mais como um espaço de troca e de aprendizagem. 
Além disso, a professora de PLE acentuou que as socializações na sala de aula e na 
sessão de expressão dramática têm claras repercussões no bom ambiente do centro, pois 
ao terem a oportunidade para se conhecerem melhor, os alunos começam a interagir e 
isso melhora a vida social nos ambientes coletivos. A corroborar com esta perspetiva, o 
antigo aluno do CPR declarou que, mesmo sendo de diferentes nacionalidades, todos os 
alunos se sentiam na mesma situação, porque estavam num novo país juntos, a pedir 
proteção internacional. E, na aula, o objetivo também era o mesmo, aprender Português 
para terem uma vida melhor. Logo, sentiam-se mais próximos e unidos. 
 A técnica de integração observou também que, no centro de acolhimento, alguns 
agregados familiares acabam por proporcionar o sentimento de comunidade e que o 
apoio que as pessoas dão entre si umas às outras também se revela muito positivo. A 
rede de apoio, não somente no CPR, mas também com pessoas da sua nacionalidade, 
permite enfrentar mais facilmente as adversidades do dia a dia. Sobre ter aulas no 
centro, ou seja, no mesmo local em que residem, a professora de PLE enfatizou que, em 
alguns aspetos, é um facilitador, pois as pessoas não têm que vencer algumas barreiras, 
como a deslocação até ao centro ou inconvenientes com o clima. No entanto, isso nem 
sempre se traduz num apoio, porque, quando a pessoa não quer ou não está disponível 
psiquicamente para aprender a língua, desde o primeiro momento, não vai às aulas. O 
trabalho conjunto da equipa do centro de acolhimento também foi destacado pelas duas 
profissionais do centro como uma mais valia, uma vez que as trocas de informação 
sobre as situações dos refugiados são contínuas. 
 
 
 2.5.7. Alguns comentários 
 
 A imersão na realidade de um centro de acolhimento proporcionou-nos uma 
melhor identificação das dificuldades e necessidades que podem prejudicar a plena 
inclusão dos refugiados e requerentes de asilo na comunidade discursiva e, por 
consequência, comprometer a sua adaptação ao país e o pleno acesso aos direitos. A 

                                                           
29 Ao tempo da sua passagem pelo CPR, as aulas eram de uma hora por dia, quatro dias por semana. 
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aproximação do quotidiano do curso permitiu-nos ver que as aulas são ministradas para 
a utilização do idioma em circunstâncias reais, com apresentação de informações 
relevantes para estes indivíduos, que são migrantes com características específicas e 
para quem a aprendizagem do idioma ultrapassa a noção de língua estrangeira ou de 
segunda língua, evidenciando aspetos que tornam este processo de ensino-aprendizagem 
diferente dos demais. Isto porque estas pessoas formam um grupo único de alunos com 
necessidades específicas, especialmente em relação à sua adaptação a uma nova cultura, 
incluindo lacunas na educação, possíveis traumas e problemas de identidade e de 
instabilidade emocional. Uma vez que o estudo do idioma local exige conexão e 
significado, estes elementos são particularmente desafiadores nos seus processos de 
aprendizagem. 
 Neste contexto, tem-se fortalecido na doutrina o conceito de “Língua de 
Acolhimento”, cuja proposta fundadora é orientada para a ação, a interação quotidiana, 
as condições de vida e as convenções sociais. Sob este prisma, são privilegiadas áreas 
que promovam o conhecimento sociocultural, o saber profissional, a consciência 
intercultural, as relações interpessoais, bem como a partilha de saberes, favorecendo a 
entreajuda e ultrapassando estereótipos pela interação e pelo diálogo intercultural 
(CALDEIRA, 2012, p. 50). A língua, portanto, entendida como instrumento de interação, 
é a chave para que os refugiados compreendam os novos valores e as novas normas 
culturais e possam também expressar a sua cultura, as suas tradições e os seus 
conhecimentos. O Português como Língua de Acolhimento (PLAc) diferencia-se do 
Português como Língua Estrangeira, acima de tudo, por conta das especificidades desse 
novo grupo de estudantes da Língua Portuguesa, cuja carga cultural e ideológica é 
marcada pelo contexto social do refúgio (PEREIRA, 2017, p. 128). 
 Verifica-se que o desconhecimento do idioma local torna os indivíduos 
dependentes e, por consequência, potencializa a sua vulnerabilidade. Isso porque as 
necessidades comunicativas de um adulto não-nativo e recém-chegado são peculiares e 
condicionam, de forma geral, uma integração de qualidade, pois as dificuldades de 
socialização estão geralmente associadas às dificuldades linguísticas, a um domínio 
fragilizado da língua oficial e a uma não descodificação da cultura quotidiana na 
comunidade de inserção. Assim sendo, o não conhecimento da língua portuguesa 
impede a inserção plena do indivíduo na vida social, profissional e cultural (GROSSO et 
al., 2008, p. 11). Isto posto, o interesse no ensino de uma língua de acolhimento, tanto 
nas abordagens teóricas quanto nas suas aplicações, vem se expandindo à medida que os 
fluxos migratórios aumentam. É também acompanhado pela necessidade de desenvolver 
formas de intervenção pública para promover a inserção social dos imigrantes e suas 
famílias. No que diz respeito às políticas linguísticas, estas não só serão estabelecidas 
em função assimilacionista ou integracionista, mas o seu desenvolvimento também é 
influenciado pela forma como o processo de aquisição linguística é concebido e como 
os atores envolvidos são caracterizados (ARANDA SOTO e EL-MADKOURI, 2005). 
 Neste cenário, práticas eficazes que podem ajudar esse grupo de alunos incluem, 
de facto, ter um ambiente seguro e estruturado de sala de aula, promover discussões 
sobre experiências culturais e de vida, concentrando-se no significado do idioma antes 
de abordar o rigor e a precisão técnica e utilizar materiais autênticos que os alunos 
possam aplicar imediatamente nas suas vidas diárias. Estes são elementos positivos 
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identificados no CPR e que podem servir de modelo para projetos similares noutras 
partes do país30 a partir de programas que ofereçam uma abordagem humana e 
emancipatória e que possam promover a integração dos refugiados em diversas 
vertentes. 
 O uso da língua é, portanto, uma questão de direitos humanos, já que a língua é 
uma parte essencial da identidade individual. Em vista disso, no contexto das 
migrações, as competências linguísticas assumem particular importância enquanto 
instrumento de integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento, em situações 
que vão desde o mais fácil acesso ao mercado de trabalho, à autorização de residência e 
à nacionalidade do país de destino (JERÓNIMO, 2018, pp. 263-264). 
    

  
Considerações finais 
 
O estudo de caso que realizámos no CPR produziu uma série de descobertas que 

se complementam. Constatamos que os requerentes de asilo e refugiados enfrentam 
vários desafios de integração simultaneamente, uma vez que necessitam de se adaptar 
aos costumes da nova sociedade, enfrentar dificuldades nos procedimentos burocráticos 
e trabalhar dentro de um novo ambiente social. Por estas razões, apesar de 
reconhecerem como fundamental aprender o Português, muitas vezes, os alunos não 
conseguem dar prioridade ao estudo do idioma. 

No entanto, a maioria dos participantes nas aulas observadas esforçavam-se para 
se envolver no processo de aprendizagem e todo o ambiente educacional pareceu-nos 
ser sensível a outras necessidades não linguísticas, relacionadas principalmente com os 
seus vulneráveis estados emocionais e com as suas transições para uma vida autónoma.  
Verificamos também que os refugiados e requerentes de asilo em diferentes estágios de 
suas jornadas têm diferentes necessidades de aprendizagem da língua. Identificar tais 
necessidades é essencial para projetar ferramentas de apoio, restaurando sua 
autoconfiança, incentivando a interação social, fomentando a vontade de fazer planos 
para o futuro e aumentando a sua motivação e interesse em comunicar no idioma do 
país anfitrião. 

Aprender Português é essencial para refugiados e requerentes de asilo em 
Portugal. Da perspetiva da comunidade recetora, equipar os refugiados com 
competências linguísticas significa que eles terão maior probabilidade de ter acesso ao 
mercado profissional, participar nas suas comunidades locais e enriquecê-las 
culturalmente. Do ponto de vista dos refugiados e requerentes de asilo, aprender 
Português pode ter um importante impacto psicológico e de reparação de exclusão, pois 
o “rótulo” de refugiado parece um peso difícil de carregar. Portanto, aprender Português 
é adquirir liberdade, pois de indivíduos passivos, tornam-se protagonistas, com a 
oportunidade de assumirem o controle das suas próprias vidas. 

 
                                                           
30 Outro projeto digno de nota é o Programa Português para Todos (PPT), gerido pelo Alto Comissariado 
para as Migrações (ACM), que disponibiliza à população imigrante cursos de formação certificados de 
Português, sem custos para os participantes. Informações disponíveis em https://www.acm.gov.pt/pt/-
/programa-ppt-portugues-para-todos [12.07.2020]. 
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