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Resumo 

 

 Enquadrada pelo projecto "Imagens das línguas na comunicação intercultural: 

contributos para o desenvolvimento da competência plurilingue"1, e partindo do princípio 

largamente aceite de que o domínio das línguas desempenha um papel fundamental na 

vivência da experiência da imigração, esta comunicação visa mostrar como é que os membros 

de duas associação de imigrantes portuguesas do distrito de Aveiro (Associação da 

Comunidade Africana e Associação de Apoio ao Imigrante) vislumbram o papel das línguas e 

das competências linguísticas na(s) língua(s) do país de acolhimento, no caso, o Português. 

 Neste sentido, analisaremos entrevistas realizadas aos membros daquelas duas 

associações, com o intuito de percebermos as dimensões que os sujeitos atribuem às línguas, 

que passam, em síntese, por motivações integrativas, sobretudo ao nível de uma inserção 

efectiva no mercado de trabalho – melhoria das condições salariais e de trabalho, de 

reivindicação laboral, de procura de novos empregos… – e do desenvolvimento de uma 

cidadania participativa, que passa pela capacidade de participar nas dinâmicas democráticas, 

sociais, educativas e identitárias do contexto de inserção. Assim, os resultados evidenciam 

imagens do Português como objecto predominantemente utilitário, gerador de capital. 

 

Introdução 

 

As questões da integração dos imigrantes têm ocupado a agenda sócio-política 

portuguesa (cf. ALBUQUERQUE, FERREIRA & VIEGAS: 2000; CARNEIRO: 2004 e 

2006; FONSECA et al: 2005) e mesmo a investigativa no âmbito das Ciências Sociais e 
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Humanas (cf. TEIXEIRA & ALBUQUERQUE: 2005), até porque, como refere R. Carneiro, 

os desafios que se colocam a Portugal, no domínio da imigração, são novos: 

 

“pugnar pela integração é sempre uma bandeira fácil quando colocados na posição de ‘integrados’; bem mais 
difícil, e problemática, é a percepção dos valores superlativos da integração quando situados na perspectiva de “ 
integradores” (CARNEIRO: 2004, 8). 
 
 

De um modo geral, naquelas pesquisas, a integração ou desintegração dos imigrantes 

passa, muitas vezes, por questões relacionadas com as representações sociais da comunidade 

de acolhimento acerca das comunidades migrantes (cf. BAGANHA et al.: 2004), emergindo 

os media como principais produtores e reprodutores de representações (cf. CADIMA et al: 

2003; CARNEIRO: 2004 e 2006; CUNHA: 2001 e 2003; SILVEIRINHA & CRISTO: 2004).  

Paralelamente, têm surgido vários estudos que descrevem, analisam e interrogam a 

emergência e o papel das associações de imigrantes no seio destas comunidades e a forma 

como se empenham na integração dos seus associados na vida económica, social, política e 

educativa das comunidades de acolhimento e na organização de actividades para eles 

significativas (cf. ALBUQUERQUE, FERREIRA & VIEGAS: 2000; PIRES: 2004). O que 

estes estudos não focam é a natureza das representações que circulam dentro das próprias 

associações e a forma como elas colidem ou são consistentes com as representações dos 

membros das comunidades em que se inserem e da sociedade em geral. Isto é, interessava 

conhecer o grau de coincidência entre representações das diferentes comunidades, de forma a 

evidenciar os diferentes níveis de abertura ou de fechamento dos diálogos interculturais 

possíveis. 

Ora, conhecendo o papel das representações no processo de integração e de respeito 

pela cidadania de uns e outros, como elementos que perpassam o encontro intercultural e 

plurilingue, influenciando, deste modo, as práticas de integração e de cidadania (cf. VALA: 

2004), parece-nos bastante importante desenvolver mais estudos que se situem na área 

daquela problemática. É precisamente nesta perspectiva teórica e conceptual que 

desenvolveremos este estudo, analisando as representações que circulam em duas associações 

acerca do papel atribuído ao domínio da língua no processo de integração e de participação 

cívica activa, dando continuidade à investigação por nós já desenvolvida (cf. PEDRO, 

SIMÕES & MELO: 2006a e 2006b). Para tal, centrar-nos-emos nas imagens utilitárias das 

línguas, entendidas estas enquanto instrumentos de inserção na comunidade de acolhimento, 

objectos que nos nossos estudos prévios assumiram grande relevância e que convém conhecer 

melhor se quisermos compreender as actividades das associações, bem como a sua relação 
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com as expectativas e necessidades dos imigrantes e diálogos (im)possíveis com a 

comunidade de acolhimento. 

 

2. Representações das línguas em Associações de Imigrantes: um objecto de estudo 
emergente e premente 
 

Consideramos, com Albuquerque, Ferreira e Viegas (2000), que é possível destacar 

três fases no movimento associativo de imigrantes em Portugal – década de 70/80, início da 

década de 90 e meados desta última. O nosso estudo remete para esta última fase, em que se 

vislumbra a tendência das associações para participarem activamente nas políticas de 

promoção da igualdade de oportunidades e de integração social, como atesta, por exemplo, o 

desenvolvimento de actividades de formação (linguística e sócio-profissional), motivadas 

fundamentalmente pela existência de dificuldades linguísticas cuja manutenção 

comprometeria a inserção e mobilidade profissional, económica e social dos imigrantes. Na 

verdade, as associações de imigrates encontram-se, nesta fase, com estatuto jurídico definido 

e salvaguardado e contam-se entre os actores não governamentais que mais têm influenciado e 

gerado discussões publicas e tomadas de decisões políticas na área da imigração (FONSECA 

et al: 2005, 29). 

Acresce referir, neste contexto de evolução das associações de imigrantes que vai de 

par com a conquista de direitos e de deveres dos cidadãos que representa (ALBUQUERQUE, 

FERREIRA & VIEGAS: 2000; COSTA: 2004:179), o papel fulcral que estas desempenham, 

através dos seus líderes e mediadores culturais e, assim, através da sua função mediadora 

entre imigrantes, comunidade de acolhimento, outras associações e poder local e central: 

 

“as migrant settlement takes place, immigrant associations are transformed from isolationist havens of ethnic 
cultures to active participants in the political processes of the host countries. The activities developed by the 
associations will begin to be driven towards the group’s collective affirmation within the social context as well 
as active participation and representation within the sociopolitical structures of the receiving country. (…)The 
associations end up assuming the role of mediator between the people they represent and the host society. 
Immigrant associativism thus appears as an instrumental vehicle of immigrant expectations and demands in a 
host society.” (SARDINHA: s/d, 3-4) 
 
 

 É, pois, neste contexto que se desenham as necessidades de desocultar e investigar as 

representações que circulam em meio associativo. 

Conforme já tinhamos referido noutros trabalhos, em clara relação com o objecto de 

estudo de que nos ocupamos, o estudo das representações em associações de imigrantes surge 

como um contexto de privilegiado de observação do: 
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• processo de integração das comunidades de origem imigrante, condicionado pela relação 

dialéctica entre a acção do Estado a favor destas comunidades e a sua participação na 

associação a que pertencem; 

• papel desempenhado por estas associações ao nível da conservação e transmissão da 

diversidade linguística e cultural e da aquisição de direitos de cidadania, enquanto actores 

mediadores e interventivos; 

• espaço ocupado por estas associações na partilha de interesses relacionados com a 

manutenção e difusão da identidade cultural e étnica. 

 

 

Neste sentido, consideramos que o estudo das representações (nomeadamente acerca 

das línguas, culturas e cidadania) em contexto associativo nos ajuda a compreender as 

actividades e os objectivos a que se propõem as associações, uma vez que as actividades de 

cada uma delas são condicionadas pelas imagens que nelas circulam, influenciando, assim, a 

vivência dos imigrantes dentro da comunidade local e do país em que se encontram. Na 

verdade, o estudo das representações em situações de contacto intercultural medidado pela 

presença (real ou evocada) de várias línguas, tem-se assumido como área relevante para 

compreender o seu papel no decurso daqueles contactos, pelas funções mediadoras que 

desempenham, entre interlocutores, línguas e culturas (cf. AMOSSY & HERSCHEBERG 

PIERROT: 1997; PY: 2000). Assim, as associações de imigrantes emergem como contexto 

privilegiado de estudo, já se contam entre espaços linguístico-culturais e simbólico-

identitários em que ocorre o encontro com e a vivência da alteridade. 

Resumindo, enquanto lugares de encontro interculturais e plurilingues, as associações 

de imigrantes constituem-se enquanto agentes e espaços de educação e promoção linguística, 

cultural, identitária e cívica, formadores e enformadores de auto e de hetero-imagens (cf. 

CARNEIRO: 2004; FANECA & ANÇÃ: 2006), pela forma como (re)criam relações entre 

comunidades e, neste sentido, pela forma como produzem e gerem (promovendo positiva ou 

negativamente) as atitudes, representações e expectativas de ambas as partes (cf. VALA: 

2004, 52) e das restantes instituições que compõem o tecido social: 

 
“Immigrant associations play an important role as pressure groups and as advisers in juridical and social matters 
as well as playing a role as mediators between the populations they represent (or the elites of these populations) 
and several political structures (the government, the local authorities and the political parties) and frequently, 
being involved in partnerships with National Government Bodies (...), local authorities, trade unions and NGOs 
(...) with the purpose of implementing local development projects, supporting interventions in domains such as 
health and re-housing and developing anti-racism campaigns.” (FONSECA et al: 2005, 30). 
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2. O nosso estudo 

 

2.1 Configuração metodológica 

 

Uma questão que se nos colocou, de natureza metodológica, foi que associações 

seleccionar para o estudo que agora apresentamos. Assim, e tentando resumir brevemente os 

critérios de selecção dos contextos associativos a estudar, levámos em conta que: 

• vários projectos de investigação faziam comparações entre representações de imigrantes 

de leste e africanos (por exemplo, CUNHA: 2001 e 2003); 

• vários estudos se debruçavam num ou noutro daqueles grupos (cf. PIRES: 2004; 

SARDINHA: s/d);  

• os últimos dados da imigração em Portugal apontavam para uma presença significativa 

dos dois grupos referidos, bastante mediatizados pelos media (cf. CARNEIRO: 2004 e 2006); 

 

De acordo com este contexto sócio-investigativo, optámos por seleccionar a 

Associação de Apoio ao Imigrante (AAI) de São Bernardo (mais próxima dos chamados 

“imigrantes de leste”) e a Associação da Comunidade Africana (ACA), com uma maioria de 

guineenses como associados, sendo ambas as associações do distrito de Aveiro. Outro critério 

de selecção destas duas associações foi o facto de se tratarem de duas associações com 

percursos e objectivos bastante distintos e com diferentes presenças no distrito, permitindo 

uma análise comparativa quanto à natureza das suas representações. 

De seguida, no sentido de diagnosticar as imagens das línguas, das culturas, da 

identidade e de cidadania que circulavam naquelas associações, optámos por elaborar guiões 

de entrevistas semi-estruturadas, que operacionalizámos junto de elementos-chave nas duas 

instituições. Assim, a distribuição das entrevistas foi a seguinte: 

  

Contexto de recolha 

Associação de Apoio ao Imigrante 
(São Bernardo) 

Associação da Comunidade Africana  
(Vera Cruz) 

- Presidente da Junta de Freguesia de São 
Bernardo - E12 
- Professora de PLE - E2 
- Presidente - E3 
- Animador sócio-cultural - E4 

- Membro fundador - E5 
- Membro fundador - E6 
 

Quadro 1 – Lista de entrevistados, sua afiliação e papel nas instituições estudadas. 
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Depois de transcritas as entrevistas, procurámos, no âmbito do estudo das 

representações, encontrar as suas manifestações discursivas acerca das línguas, culturas-

identidades e (práticas de) cidadania. Pretendíamos, assim, vislumbrar como as associações de 

imigrantes se constituem como nichos e veículos de auto e de hetero-representações, nas 

diferentes componentes acima evocadas e, desse modo, corroborar a importância do objecto 

de estudo que agora nos detém. 

Mais especificamente, e lembrando que focaremos, de forma mais datalhada, as 

imagens das línguas enquanto objectos utilitários ao serviço da inserção na comunidade/país 

de acolhimento, procurámos, tendo por base as transcrições acima referidas, intervenções que 

remetessem, claramente, para aquela dimensão. O recorte dessas sequências foi, portanto, 

feito tendo por base critérios predominantemente temáticos: explicitação da relação entre 

língua e mercado de trabalho (obter emprego, alcançar melhores salários, ...), entre língua e 

educação e entre língua e (práticas de ) cidadania. 

 

2.2 Representações integrativas das línguas ou de como “para obter um emprego melhor 
ou uma posição melhor precisam de saber português” 
 

No que diz respeito à análise das representações linguísticas, socorrer-nos-emos das 

categorias elaboradas no âmbito do projecto que enquadra esta apresentação, "Imagens das 

Línguas na Comunicação Intercultural", no desenvolvimento dos estudos acerca das 

populações escolares, a saber: a língua como objecto de apropriação, como objecto afectivo, 

como objecto de poder, como instrumento de construção e afirmação de identidades 

individuais e colectivas, e como instrumento de construção das relações 

interpessoais/intergrupais (cf. MELO: 2006; PINTO: 2005). 

Ao nível que aqui nos interessa, as línguas enquanto objecto de poder ou de capital, no 

seguimento de Bourdieu, as línguas são encaradas quer como forma de auto-promoção social, 

económica e cultural, quer como uma mercadoria útil e rentável que deve ser rentabilizada e 

explorada lucrativamente, nomeadamente ao nível profissional (cf. DABÈNE: 1997). A um 

nível macro-social e político, as línguas são ainda consideradas como "trunfos estratégicos" 

de desenvolvimento num mundo crescentemente globalizado. Como nota Pinto, "sem dúvida 

que estão aqui implícitas as representações relativas ao valor e prestígio conferidos às línguas, 

e que esse valor no mercado económico, político e linguístico influencia as escolhas das 

línguas a estudar e o grau de comprometimento dos aprendentes na sua aprendizagem" (2005; 

cf. BOYER: 1991, DABÈNE:1997 e PHIPPS & GONZALEZ: 2004 para mais considerações 

sobre o mercado social e económico das línguas). Trata-se, na verdade, de indicadores da 
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"instrumentalidade" das línguas estrangeiras e da vitalidade da(s) sua(s) comunidade(s) de 

falantes, vislumbrada em termos do estatuto a elas conferido, entendido como "economic, 

social, political and sociohistorical power wielded by the speakers of the language variety" 

(RYAN, GILES & SEBASTIAN: 1982, 4). É sobretudo acerca de poder económico e social 

que os sujeitos se referirão acerca do Português. 

Um primeiro resultado, relacionado com a natureza, origem e público das duas 

associações, é que existem diferentes representações acerca de diferentes línguas, dado que os 

actores entrevistados possuem diferentes backgrounds linguístico-comunicativos e culturais, 

assim como os sujeitos que representam. Neste sentido, as representações que aparecem em 

comum referem-se à língua portuguesa e aqui a sua natureza é também diferente, dado que 

para alguns entrevistados (E1, E2, E4, E5 e E6) se trata da sua Língua Materna (LM), ao 

passo que para outros (E3) se trata de uma Língua Estrangeira (LE). De qualquer forma, e 

porque se tratam de associações sitas em Portugal, quer se trate de sujeitos que têm o 

Português como LM ou LE, esta é vislumbrada, no contexto em que se movem, como 

ferramenta ao serviço da integração dos imigrantes, sendo essa inserção julgada mais 

necessária ao nível do mercado de trabalho, com consequências económicas imediatas. 

Saliente-se que essas representações de ligação entre o domínio da língua e as melhorias ao 

nível da inserção no mercado laboral, por parte dos imigrantes, é corroborada em alguns 

estudos, que analisam a correlação entre esses dois elementos (cf. CHISWICK: 1998; 

CHISWICK, LEE & MILLER: 2005; DUSTMANN & FABBRI: 2000), particularmente no 

que aos rendimentos diz respeito. 

Assim, em ambas predominam imagens utilitárias da língua do país de acolhimento 

(no caso, o Português), cimentadas por motivações integrativas dos imigrantes ou pelas 

representações dessas necessidades de integração (cf. PEDRO, SIMÕES & MELO: 2006a e 

2006b). Tais representações não são, de facto, uma surpresa, já que, em outro tipo de estudos 

(cf. PINTO & ARAÙJO e SÁ: 2005, para uma síntese), estas motivações são predominantes 

ao nível do ensino-aprendizagem de LE: é o que acontece no estudo de PINTO & ARAÚJO e 

SÁ (2005), em que as autoras concluem que são as necessidades de integração no mercado 

laboral quem influencia, de sobremaneira, as escolhas linguísticas dos sujeitos e a forma como 

estes se auto-avaliam em função de skills profissionais3. 

Todavia, é possível identificar algumas diferenças entre a natureza das imagens das 

línguas nas associações e os objectos linguísticos a que se referem: 
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• AAI  – destacam-se as referências às línguas enquanto capital e conferidoras de poder, 

com uma forte dimensão integrativa, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho e isso 

emerge nas palavras de actores com o Português como LM ("eles sabem que têm outro 

sucesso até a nível profissional sabem que se souberem o português (…) / Se tão simples 

quanto isto eles sabem que para obter um emprego melhor ou uma posição melhor precisam 

de saber português /ai isso é inquestionável", E2_492 e 494) e com o Português como LE 

(“projecto português para estrangeiros também é pra eles conseguiram se mudar de emprego 

pra conseguir o melhorar a vida deles”, E3_546). Tal dimensão é acentuada em detrimento 

de outras dimensões associadas à língua portuguesa, como a sua função enquanto objecto de 

construção de relações interpessoais ou de afirmação e construção de identidades, mesmo na 

boca de sujeitos lusófonos, com responsabilidades ao nível da educação linguística dentro da 

associação (“No fundo é isto quer dizer não vamos ter ilusões eles não vêem ou porque 

português é uma língua de cultura ou porque é muito linda ou porque eles vêem porque 

precisam”, E2_500). 

  

• ACA  - destaca-se a dimensão afectiva das línguas ("Estando tristes eu tenho forma de 

comunicar em crioulo que pronto faz a pessoa ficar alegre contente esquecer", E5_424) e o 

seu valor na afirmação de identidades, quer individuais, quer colectivas ("nós temos um / não 

é língua propriamente língua um dialecto que é crioulo/ Que é um é uma ligação entre 

noventa e tal porcento da população da Guiné-Bissau sabe falar crioulo", E5_122-124), em 

detrimento de referências às línguas como objectos de poder e como factores de integração. 

Quando se refere o Português, é para ilustrar como o seu não domínio impossibilitou o 

processo de integração de alguns imigrantes, comprometendo-o fatalmente, ainda que de 

forma, mais ou menos voluntária (“O guineense não tem qualquer hipótese de relação com 

ninguém / é uma pessoa que nem em Portugal evoluiu / ele não se relaciona com o meio 

europeu /  Só fala crioulo”, E6_514 e 516). Como esta última citação evidencia, não só a LE 

(do país de acolhimento) seria um trunfo ao serviço da integração, como também o apego 

afectivo e identitário à LM (do país de origem) é encarado como obstáculo no processo de 

relacionamento com o novo meio envolvente, revelado, linguísticamente, pela sucessão de 

frases negativas. 

 

Estas diferenças parecem resultar do estatuto das línguas dos países de origem: o 

Russo é vislumbrado, pelos entrevistados, como língua de prestígio e de cultura, ao passo que 

o Crioulo surge associado, nos propósitos recolhidos, a língua menor ou “dialecto” – como a 
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ele se referem – sem prestígio económico-social e político. Por outro lado, aquelas diferenças 

resultam ainda da maior distância das línguas eslavas em relação ao Português, e da menor 

distância do Crioulo e do Português de África. A este propósito, referem BAGANHA, 

MARQUES & GÓIS: "enquanto nestes [PALOP e Brasil] a migração ocorre dentro de um 

domínio linguístico semelhante, naqueles [de Leste] a imigração implica o contacto com 

'territórios linguísticos' estruturalmente diferentes (2004, 106). Ou ainda, nas palavras de 

FONSECA et al: 

 

“Portuguese schools are having difficulties adapting to the increasing diversity of the students and also of the 
languages they speak. Until the 1999/2000 immigration wave, most foreigners came from Portuguese-speaking 
countries, and it was assumed that their children would be able to at least understand Portuguese. However, with 
the growing presence of Chinese, Eastern Europeans and other immigrants, schools have been under more 
pressure to find ways to overcome the language limitations of their students. In several schools, specific 
Portuguese classes are offered to foreign students. (…). According to some teachers, PALOP students (who 
speak and write a ‘different’ Portuguese and do not benefit from specific listening-comprehension classes) have 
more learning difficulties than Eastern Europeans, Indians or Chinese, once the latter have overcome initial 
linguistic barriers.” (2005). 
 

Assim, à necessidade de compreensão e de expressão dos "imigrantes de Leste" vêm, 

por isso, corresponder, as funções claramente utilitárias do domínio da língua do país de 

acolhimento, com vista a uma mais rápida e melhor integração económica e social. Estas 

funções utilitárias e integrativas associadas ao domínio do Português, referidas na citação 

anterior acerca dos contextos de educação formal, são amplamente reconhecidas por 

BAGANHA, MARQUES & GÓIS quando afirmam, na conclusão do seu estudo, a relação 

entre o domínio da língua e o estatuto sócio-profissional e económico dos imigrantes:  

 

"Com o passar do tempo, a maioria adquiriu competências linguísticas em português o que em parte lhe permitiu 
quebrar a sua independência inicial em relação ao grupo co-étnico, nomeadamente no seu processo de integração 
económica na sociedade portuguesa, o que revê como consequência uma melhoria considerável quer dos seus 
níveis de vencimentos, quer das suas condições de trabalho" (2004, 112). 
 

Estas representações das línguas evidenciam fortes relações e implicações ao nível das 

representações do que é cidadania e das práticas que a enformam e consubstanciam. 

Entenderemos aqui cidadania, à semelhança do que fizéramos nos estudos precedentes, “em 

íntima relação com o conhecimento e práticas dos direitos e das obrigações no ou do país de 

acolhimento, como elementos ao serviço da integração e da coesão social, que passará, de 

entre outros aspectos, pelo acesso a um “trabalho digno”4 e pela partilha do território civil 

(nomeadamente em termos sociais e culturais)” (PEDRO, SIMÕES & MELO: 2006a).  
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Assim, para os sujeitos entrevistados, as representações da integração relacionam-se 

frequentemente com o direito de participação na vida social, educativa e económica do país de 

acolhimento, com salvaguarda da manutenção da identidade de origem (“não devemos 

esquecer a nossa própria identidade” (E5_226) e “pra não esquecer que quem eu sou sempre 

tive num saco de plástico diferentes / entrei na fábrica tudo como todos igual”  (E3_294). 

Os direitos de cidadania são vislumbrados também (e previsivelmente) em termos de 

reconhecimento de competências e de acesso à educação (“encaminhar os filhos para a 

escolaridade obrigatória” (E5_862), ao trabalho (“ajudar no trabalho e emprego”; E5_864) 

e às leis do país de acolhimento (“apoio jurídico” , E5_873). Tal acesso e reconhecimento 

são, antes de mais, fundados no reconhecimento da própria identidade dos imigrantes e das 

suas acções no país em que se inscrevem (“estamos bem porque somos reconhecidos por 

coisas boas”,  E3_404; “confusão…não sabíamos quem eram os portugueses…cabo 

verdianos…guineenses”, E5_996), o que não é separável do direito a viverem nas suas 

línguas, no sentido pleno que o verbo “viver” implica. 

Neste sentido, o domínio das línguas é percepcionado como útil essencialmente para a 

inserção no mercado de trabalho e para o desenvolvimento de uma cidadania participativa, 

passando esta, nos propósitos recolhidos em todas as entrevistas, pela manutenção da 

memória original colectiva, aparecendo as dimensões sócio-económica e identitária como as 

duas faces principais do significado da integração, para os sujeitos entrevistados. Na verdade, 

em relação com o que acabamos de afirmar, poderíamos acrescentar, com PINTO & 

ARAÚJO e SÁ, que “os sujeitos revelam consciência de que as línguas são instrumentos de 

poder através das quais agem sobre o mundo e que usam para se promover nele, 

essencialmente a nível económico-profissional” (2005). 

 

 

3. Síntese e conclusão  

 

Ocorre-nos, neste momento, referir, de acordo com a análise efectuada, que as relações 

que os imigrantes estabelecem com as LE (no nosso caso, o Português) são de natureza 

predominantemente utilitárias. Neste sentido, as motivações que presidem à aprendizagem 

(formal e/ou informal) desta língua remetem, retomando os estudos de Gardner & Lambert 

(1972), para orientações instrumentais (que os autores identificam prioritariamente com a 

motivação extrínseca), isto é, claramente associadas ao valor utilitário/pragmático das 

aprendizagens. Todavia, vimos como as motivações integrativas (consideradas mais próximas 
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da motivação intrínseca) também estavam presentes, remetendo para o desejo dos imigrantes 

comunicarem, se inserirem em ou serem identificados com determinada comunidade 

linguístico-cultural de acolhimento, numa identificação psicológica e emocional que envolve 

predisposições interpessoais e afectivas, abertura e respeito. 

Sintetizando a análise que efectuámos, a primeira e maior dificuldade sentida pelos 

estrangeiros que procuram o nosso país como país de imigração (e particularmente, os 

chamados Imigrantes de Leste) reside no facto de, inicialmente, não dominarem a língua e de 

a considerarem como factor importantíssimo de integração sócio-económica. 

Tal facto assume, como referimos, maior importância se tivermos em consideração 

que a população imigrante a que os membros das associações se referem é constituída, na sua 

maioria, por indivíduos provenientes dos países de leste, nomeadamente, ucranianos e russos, 

cuja identidade, proximidade e familiaridade linguística e cultural com Portugal é menor, 

quando comparados com os imigrantes africanos. 

Nesse sentido, um deficiente uso da língua portuguesa é percebido com factor que 

afecta negativamente todo o processo de integração, que passa pela dificuldade de adaptação 

linguística e com todo um conjunto complexo de outras adaptações, que vão desde a 

regularização do processo de imigração, a necessidade de encontrar trabalho, o acesso à 

habitação e, simultaneamente, a própria necessidade e vontade de ser capaz de não perder 

contacto com as suas raízes culturais. 

Confrontados com um novo contexto marcado de transições e que interpelam 

permanentemente o sujeito migrante à abertura ao(s) Outro(s), essencialmente diferente(s) de 

si, no entanto, potenciador de inúmeras oportunidades e esperança de uma vida melhor, o 

desafio que colocam às suas vidas é elevadissimo, pois todo o sistema de referências habitual 

de entendimento e de leitura de uma determinada realidade é invertido e passa a ser efectuado 

a partir de outros parâmetros que não os seus. I.é, passa a ser necessário pensar bi-

lingualmente, bi-culturalmente (quando não tri-culturalmente), bi-escolarmente, bi-

socialmente, bi-economicamente…. Assim, face a esta realidade de imigração, a língua 

aparece representada, por um lado, como factor essencial desencadeador de integração, na 

medida em que é vislumbrada como porta aberta para o mundo do mercado de trabalho 

qualitativamente superior e das relações sociais de contacto com a nova realidade, e, por 

outro, como veículo de conhecimentos e aquisição de capacidades fundamentais de reflexão 

cidadã. 

Pelo que demonstramos através da nossa análise, o associativismo migrante reveste-se 

de um reconhecido papel de resposta às necessidades de integração dos imigrantes quando se 
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encontram no país de acolhimento, um veículo para alcançar o sucesso social e económico e, 

assim, evitar a exclusão social, e que passa pelo factor linguístico (e, concomitantemente, 

pelas representações linguísticas), muito embora a ela não se reduza (e que as associações 

compreendem, ao apostar em actividades de educação linguística, não só de Português como 

LE, mas também das suas línguas-culturas maternas, como acontece na AAI). Ao fazê-lo, e 

conjugando uma educação na LM e na LE, está a permitir a criação de novos espaços de 

expressão de uma cidadania mais participante, mais interventiva e participativa porque mais 

esclarecida, informada e conhecedora dos seus direitos e deveres, cientes do papel que podem 

vir a desempenhar na sociedade como qualquer cidadão do mundo. 

Resta-nos, como propusémos antes, estudar, de forma aprofundada, as actividades das 

associações em relação à educação linguística (que línguas? para quem? com que currículos? 

com que modalidades de avaliação?), de forma a evidenciar a sua relação com as expectativas 

e necessidades dos imigrantes (cf. PEDRO, SIMÕES & MELO: 2006b para uma primeira 

abordagem acerca desta temática com base no mesmo corpus) e os diálogos (im)possíveis 

com a comunidade de acolhimento, salientando, assim, o papel linguístico-educativo e cívico 

das associações, mediadoras entre povos, línguas e culturas. 
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NOTAS 
1 Trata-se de um projecto SAPIENS, aprovado e financiado pela FCT e pelo POCTI/CED/45494/2002 e comparticipado pelo 
FEDER. O projecto é coordenado pela Professora Maria Helena de Araújo e Sá, do Departamento de Didáctica e Tecnologia 
Educativa, da Universidade de Aveiro, e conta com a participação de membros dos Departamento de Ciências da Educação e 
de Línguas e Culturas, da mesma universidade, da Escola Superior de Educação de Lisboa e da Associação de Professores de 
Português. O projecto encontra-se, actualmente, no seu último ano contratual. 
 
2 Codificámos os entrevistados para efeitos de identificação dos actores ao longo da análise que se seguirá. 
Assim, por exemplo, ao referirmos as palavras de E5_310, tal codificação significa que se trata da intervenção 
310 do Membro Fundador da ACA, tal como aparece na transcrição da entrevista. 
 
3 Além disso, como referem as mesmas autoras, são as próprias instituições de formação em línguas, nomeadamente as 
universidades, quem mais tem feito desta integração no mercado de trabalho o seu estandarte e slogan de promoção dos seus 
cursos com fileiras linguísticas. 

 
4 Entenderemos “trabalho digno” como aquele que se produz “em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade, 

nas quais se respeitam os direitos e se asseguram uma remuneração adequada e protecção civil” (Comissão Mundial sobre as 

Migrações Internacionais: 2005, 61). 
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