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PREFÁCIO

O

presente volume reúne uma série de textos, produzidos
por professores universitários chineses, portugueses

e brasileiros, sobre o ensino da Língua de Camões na China
e em Macau, nas últimas décadas. Através da sua leitura,
ficamos a saber, como nos lembra a Profa. Han Ying, da
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, que antes
do ano 2000 só havia na China Continental três universidades com cursos de licenciatura em Português, ou seja, a
Universidade de Comunicação da China, a Universidade de
Estudos Estrangeiros de Beijing e a Universidade de Estudos
Internacionais de Shanghai. Mas a mesma professora informa
que, desde aquele ano e até finais de 2014, o número de universidades chinesas com cursos de licenciatura em Português
aumentou para 16, distribuídos agora por várias províncias e
já não apenas em Beijing e Shanghai. No seu texto, a Profa.
Han Ying fala-nos do Curso de Língua e Cultura Portuguesa
que, em 2008, se iniciou na sua universidade, situada na província de Liaoning, e expõe as dificuldades e os desafios que
foi preciso enfrentar, assim como os progressos entretanto
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conseguidos no desenvolvimento do ensino do Português
na China Continental.
Também a Profa. Yan Qiaorong nos fala, no seu artigo,
do grande crescimento do número de cursos de Português na
China, nos últimos 17 anos, tanto em instituições de ensino
superior, como em escolas privadas de línguas e acentua que,
neste breve período de tempo, o ensino de Português passou
por um intenso processo “da explosão ao amadurecimento”.
Visando mostrar o desenvolvimento deste processo, a Profa.
Yan Qiaorong destaca os motivos políticos e diplomáticos que
levaram à criação dos primeiros cursos de Português nas
décadas de 60 e 70 do século passado, descreve o incremento
destes até ao ano 2000 e põe em evidência as razões que
conduziram à sua massificação nos últimos 17 anos. Por fim,
a mesma professora refere as novas tendências do ensino do
Português na China e propõe sugestões aos docentes para
melhor enfrentarem os desafios e oportunidades que esta
nova era da globalização oferece.
O Prof. Ye Zhiliang, da Universidade de Estudos
Estrangeiros de Beijing, aborda no seu trabalho um conjunto
de questões particularmente importantes para a melhoria
qualitativa do nível acadêmico e das competências profissionais dos professores chineses de Português, no quadro
da grande expansão do ensino desta Língua na China. Entre
os diversos meios disponíveis para essa melhoria, destaca o
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reforço do intercâmbio e da cooperação entre as instituições
de ensino superior chinesas com cursos de Português, assim
como entre estas e as suas congéneres lusófonas, acentua a
importância da partilha de recursos docentes e da promoção
de seminários e palestras, refere à necessidade de se colaborar
na preparação de materiais didáticos e na elaboração do
referencial curricular para o ensino da Língua Portuguesa na
China e põe em relevo a premência da colaboração nas múltiplas atividades que se desenvolvem no âmbito do Consórcio
para a Cooperação e Intercâmbio para as Culturas e Línguas
Portuguesa e Chinesa.
A Profa. Xu Yixing, da Universidade de Estudos
Internacionais de Shanghai, depois de pôr em relevo a
já longa história do ensino de Português como Língua
Estrangeira na sua instituição, fala-nos do Departamento
de Português, que ela dirige com mestria há vários anos, do
Leitorado de Português ali criado, dos cursos de Licenciatura
e de Mestrado facultados no mesmo departamento, dando
assim a conhecer a situação do ensino de Português em
Shanghai e na China. Analisa, por fim, as dificuldades dos
alunos chineses na aprendizagem do Português e propõe a
elaboração de novos materiais didáticos, partindo dos que
já existem na China.
Por sua vez, a Profa. Zheng Shanpei, da Universidade
de Estudos Internacionais de Tianjin, descreve-nos o
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desenvolvimento do Curso de Licenciatura em Língua e
Cultura Portuguesa, criado na sua universidade em 2005,
ano em que recebeu os primeiros 16 alunos, mostra-nos como
se tem aprofundado a formação de alunos e professores ao
longo destes mais de dez anos e destaca ainda que mais de 100
alunos já licenciados trabalham agora nos países lusófonos.
A Profa. Liliana Gonçalves faz uma apresentação breve
do perfil de um pouco mais de metade dos docentes (chineses
e estrangeiros) de Português a atuar na China continental. A
partir deste estudo, ficamos também a conhecer dados sobre
a formação dos professores, nomeadamente as principais
áreas de formação, assim como o tempo com que já contam
de experiência profissional.
A Profa. Ana Paula Dias dedica o seu trabalho à análise
das licenciaturas e outras formações de Português, oferecidas
por universidades e outras instituições de ensino superior
e estabelecimentos não acadêmicos existentes em Macau,
destinadas sobretudo a finalistas do ensino secundário, a
alunos universitários e a adultos. Apresenta igualmente as
medidas e os programas que visam a promoção do Português
na Região Administrativa Especial de Macau RAEM, assim
como as organizações de apoio e seu funcionamento e ainda
as fontes de consulta que se lhes referem.
Temos ainda neste volume uma série de estudos de
ref lexão sobre a problemática do ensino do Português
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experienciado na China. Assim, o Prof. Carlos Ascenso
André, que tão sabiamente dirige o Centro Pedagógico e
Científico da Língua Portuguesa, recentemente criado no
Instituto Politécnico de Macau, compara o crescimento da
procura da Língua Portuguesa em universidades chinesas
nas últimas décadas com o processo semelhante que ocorreu nos Estados Unidos da América na segunda metade
do século XX e, partindo de uma reflexão ocorrida entre
professores de Português do grande país norte-americano,
sugere alguns princípios fundamentais para uma política
da Língua de Camões na China e na Ásia, que seja mais
eficaz e produtiva.
Os Professores Edleise Mendes, da Universidade Federal
da Bahia, e Gilvan Müller de Oliveira, da Universidade Federal
de Santa Catarina, analisam, num trabalho conjunto, vários
aspetos sobre o diálogo entre a Língua Portuguesa e a China,
acentuando sobretudo as ações político-linguísticas em curso,
assim como as novas perspetivas quanto ao ensino e à formação
de professores chineses de Português. Mostram depois de que
modo a Língua Portuguesa constitui para a China uma opção
estratégica que se insere no seu processo de desenvolvimento
político-económico e de abertura para o Mundo.
Os Professores Shang Xuejiao, da Universidade de
Estudos Estrangeiros de Cantão, e Roberval Teixeira da
Silva, da Universidade de Macau, também em trabalho
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conjunto, refletem sobre as conceções de gramática e de
ensino do Português, presentes no contexto universitário
chinês. Adotando a perspetiva da microanálise etnográfica e
a partir de um estudo de caso, investigam o imaginário sobre
gramática que ocorre nos discursos de jovens professores
chineses de Português de uma universidade chinesa. Desta
análise, resulta claro que a prática destes jovens professores
os conduz a repensar o próprio ensino da gramática, tornando-o mais dinâmico e pragmático.
O Prof. Zhang Yunfeng aborda, no seu estudo, os enormes progressos registados nas últimas décadas quanto ao
ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras, sobretudo
com o surgimento da Abordagem Comunicativa e consequente desenvolvimento da competência comunicativa do
aprendente, conforme propõe o Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas. Mostrando que não basta fazer
adquirir aos aprendentes as formas linguísticas, mas que é
preciso ensinar-lhes também o uso dessas mesmas formas,
analisa as dificuldades sentidas pelos alunos chineses no
seu percurso de aprendizagem e procura remediá-las com
esta nova metodologia.
O Prof. Claudio Cezar Henriques, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, mostra no seu artigo as relações
entre ensino de Português, ortografia e língua e analisa as
consequências da implantação do Acordo Ortográfico na
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comunidade lusófona, assim como a situação do Português
no Mundo e, muito especialmente, na China e em Macau.
Os diversos estudos apresentados neste volume dãonos, pois, uma ideia muito clara do colossal trabalho que
tem sido desenvolvido na China e em Macau em prol da
promoção da Língua Portuguesa. Para quem, como o signatário, tem sido interveniente ativo e atento observador,
desde 1982, relativamente à situação da Língua Portuguesa
em Macau e na China, não é possível deixar de reconhecer que os progressos alcançados ultrapassaram todas as
melhores expectativas. Que a Língua Portuguesa continue,
pois, a contribuir ativamente para um maior conhecimento
cultural, um mais profícuo desenvolvimento económico
e uma mais amistosa cooperação entre a China, Macau,
Portugal, Brasil e restantes países lusófonos!

João Malaca Casteleiro
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APRESENTAÇÃO

“

Exponencial” é o termo que recorrentemente ouvimos no
que diz respeito ao crescimento do Português na China. Já

não é novidade para ninguém que o número de interessados
chineses em estudar a Língua Portuguesa aumentou significativamente nos últimos anos. Este florescimento levanta
diversas questões que serão abordadas ao longo desta obra
por um já considerável número de professores, investigadores,
responsáveis de instituições que se interessam e que, todos
os dias, envidam esforços para que o ensino/aprendizagem
de Português se desenvolva de forma robusta neste país.
Consideramos então que seria importante reunir num
volume algumas das ações que foram ou estão a ser levadas
a cabo para a promoção e o aperfeiçoamento do ensino do
Português na China: formação de professores; currículos e
licenciaturas em Português; abordagens e métodos utilizados
por professores tanto chineses como estrangeiros com alunos
chineses; políticas governamentais brasileiras, chinesas e
portuguesas; recentes acordos entre universidades chinesas,
portuguesas e brasileiras. Queríamos também olhar para o
futuro e abrir caminhos para seguir em frente.
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Assim, a obra se divide em três partes, cada uma com
quatro ensaios. A primeira parte trata das políticas linguísticas
que promoveram o ensino do Português desde a década de
1960 até os dias atuais. Os trabalhos também antecipam
possíveis desdobramentos futuros e dão sugestões para os
diversos atores envolvidos no processo: docentes, instituições,
gestores e os próprios alunos. A segunda parte narra experiências chinesas de ensino de Português, tanto em instituições
de ensino superior da China continental, como na Região
Administrativa Especial de Macau. A terceira parte expõe
preocupações acerca do ensino propriamente dito a alunos
chineses, incluindo o problema da ortografia a ser ensinada em
Macau. Passamos então a descrever sucintamente os artigos
que nos foram gentilmente enviados pelos colaboradores.
Com O desenvolvimento do ensino de Português na
China: história, situação atual e novas tendências, Yan
Qiarong abre o livro. A autora apresenta um panorama
histórico do ensino de Português na China: começa pelas
primeiras licenciaturas em Português, criadas nas décadas
de 1960 e 1970, passa pelo desenvolvimento do ensino de
Português até o ano 2000 e explica os fatores que levaram
à massificação dos cursos de Português nos últimos 17 anos.
O trabalho termina com sugestões aos professores para o
trabalho numa época de globalização e superdiversidade.
Uma política para a Língua Portuguesa: a China é
só um exemplo, de Carlos Ascenso André, trata do boom do
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Português na China, os males desse crescimento repentino
e a posição da língua no universo das outras línguas estrangeiras ensinadas nas universidades chinesas. O autor propõe
também a criação de um sistema de comunicação entre
universidades e questiona se as motivações dos estudantes
chineses devem interferir na altura de se tomarem decisões
pedagógicas e curriculares.
Nesta mesma linha de pensamento, Ye Zhiliang, com o
artigo Reforçar o intercâmbio e cooperação para promover
um melhor desenvolvimento do ensino da Língua Portuguesa
na China, indica o problema que, na sua visão, é mais relevante nos cursos de Português da China e aponta soluções
que podem ajudar a resolver algumas questões. Nesse artigo,
o autor apresenta brevemente um consórcio de cooperação
e intercâmbio, criado em maio de 2014.
Fechando a primeira parte, Edleise Mendes e Gilvan
Müller de Oliveira discorrem sobre ações político-linguísticas
em desenvolvimento e sobre as perspetivas futuras quanto ao
ensino e à formação de professores. Neste sentido, os autores
narram os desafios enfrentados pela China para a promoção
do ensino de línguas, explicam a posição estratégica do
Português ante o ensino das outras línguas estrangeiras e dão
orientações para ações de ensino e formação de professores
de Português Língua Estrangeira (PLE) na China.
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Na segunda parte, as quatro autoras tiveram o cuidado
de apresentar o desenvolvimento de cursos de Português
em instituições da China continental e Macau. Destarte, Xu
Yixing, no artigo Ensino de Português na Universidade de
Estudos Internacionais de Shanghai, descreve de forma geral
a situação dos cursos de licenciatura e mestrado em Português,
desde 1977 até ao ano de 2014, na Universidade de Estudos
Internacionais de Xangai (SISU). Aborda aspetos como o
número de professores e sua formação, formação realizada
fora de Xangai e respetivos apoios, atividades culturais levadas
a cabo pelo leitorado e materiais didáticos elaborados por
docentes chineses, publicados em Pequim e Xangai.
O processo de desenvolvimento do curso de licenciatura em Língua e Cultura Portuguesa na Universidade
de Estudos Internacionais de Tianjin, de Zheng Shanpei,
também traça, em linhas gerais, a história do leitorado de
Português da Universidade de Estudos Internacionais de
Tianjin (UEIT), destacando a preocupação do Departamento
de Português em adquirir manuais didáticos para levar a bom
porto o ensino da Língua Portuguesa. Nesse artigo, também é
explicitado o desenvolvimento do currículo da licenciatura ao
longo do tempo de funcionamento do leitorado, a cooperação
com duas universidades portuguesas e a investigação feita
no Departamento até ao presente.
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Por sua vez, Han Ying, com o trabalho intitulado
Desenvolvimento do ensino do Português na China continental no início do século XXI tomando como exemplo
o curso de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade
de Línguas Estrangeiras de Dalian, explica-nos o desenvolvimento do leitorado de Português da Universidade de
Línguas Estrangeiras de Dalian, mencionando os docentes, as
disciplinas e a carga horária da licenciatura e os programas de
intercâmbio que, neste caso, não são apenas internacionais.
A autora anuncia nesse seu artigo a abertura de um Instituto
Confúcio na Universidade de Aveiro, Portugal.
O trabalho de Ana Paula Dias, Cursos superiores e
outras formações de/em Língua Portuguesa em Macau,
expõe de forma detalhada não só as diversas instituições
de ensino (quer públicas quer privadas) e respetivas ofertas
ao nível da Língua Portuguesa, como também as entidades
e os programas de apoio ao estudo do Português em Macau.
Na quarta parte, os quatro últimos textos desta compilação, ao contrário dos anteriores, abordam questões
que apontam para problemas relacionados com a esfera do
ensino. Shang Xuejiao e Roberval Teixeira e Silva, no artigo
Imaginários sobre gramática no contexto universitário chinês
de ensino de Português como língua não materna, escrevem
sobre como três professores de Português, em início de carreira, entendem o lugar da gramática no ensino da língua.
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No seu texto Ortografia, Língua e Ensino: o caso de
Macau, Claudio Cezar Henriques trata das consequências
da unificação ortográfica da Língua Portuguesa no mundo
lusófono e problematiza o ensino do Português em Macau.
O autor ainda discorre sobre as relações entre ensino de
Português, ortografia e língua, questões que levantam discussões acaloradas no meio académico lusófono.
Por sua vez, Zhang Yunfeng, no texto Pragmática aplicada ao ensino de Português como L2 na China, chama a atenção para a importância da Pragmática no ensino de Português
na China, ou seja, em contexto de não imersão na língua.
Liliana Gonçalves, em seu Breve perfil de docentes a
lecionar na China continental, faz um levantamento de aspetos académicos e profissionais dos professores que atuavam
no ensino de Português na China, em 2015. A partir de dados
sobre a formação académica e a experiência profissional dos
informantes, políticas de ensino e formação de professores
poderão ser melhor orientadas.
Como poderão notar ao longo da leitura deste livro,
as variantes brasileira e europeia da Língua Portuguesa
marcam presença, sendo para nós símbolo, por um lado, da
diversidade que o Português e as suas culturas abarcam e,
por outro lado, da cooperação e da união de esforços entre
todos os atores no processo de ensino/aprendizagem de
Português na China.
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Cumpre dizer que esta inciativa não surgiu apenas
do apelo e da euforia do ensino de Português na China.
Este livro é também fruto do convívio, da amizade e do
trabalho enriquecedor que os organizadores puderam realizar juntos na Universidade de Comunicação da China,
em Pequim. Trata-se, em verdade, de uma obra pensada
há anos e de uma tentativa de dar resposta mais direta à
difusão do ensino do Português na China. É uma pequena
contribuição àqueles que, como nós, têm a preocupação
diária de ensinar a Língua Portuguesa da melhor forma
aos estudantes chineses.
Gostaríamos de expressar, por fim, a nossa mais profunda gratidão a todos os autores que colaboraram com
seu trabalho, seu tempo, seu saber e seu compromisso. Sem
dúvida, como vemos nesta obra, os parâmetros (por que
se pautam o ensino e a pesquisa) e as perspetivas de ações
futuras demonstram que já percorremos um longo caminho,
realizamos grandes obras, sendo porém necessário seguir em
frente. O desenvolvimento do ensino do Português na China,
nos próximos anos, tem tudo para ser exitoso dependendo
do esforço de todos nós: governos, instituições, gestores,
professores, pesquisadores e alunos.

Os organizadores
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ATUAL E NOVAS TENDÊNCIAS
Yan Qiaorong

Universidade de Comunicação da China (UCC)

Resumo
Nos últimos 17 anos (2000 a 2017), o Português tem sido
uma língua muito procurada na China, o que resultou em um
crescimento notável do número dos cursos de Português tanto
nas instituições do ensino superior como nas escolas privadas
de línguas. Verificou-se também um aumento impressionante
dos aprendentes dessa língua no país. O ensino de Português,
nesse período relativamente curto, passou por um processo
“da explosão ao amadurecimento” (ZHAO; ZHAO, 2013).
Com o objetivo de visualizar e entender melhor o panorama
geral do desenvolvimento do ensino de Português na China,
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o presente artigo retoma os motivos políticos e diplomáticos
da iniciação dos primeiros cursos de Português na década
60 e 70 do século passado, traçando o desenvolvimento dos
mesmos antes do ano 2000, e mostrando o fato e os motivos
para a massificação dos cursos de Português nos últimos
dez anos. No final do artigo, damos a conhecer algumas
novas tendências do ensino de Português na China, propondo
algumas sugestões aos docentes que trabalham nesta área
para melhor encarar os desafios e oportunidades que surgem
na era de globalização e superdiversidade.
Palavras-chave: China. Ensino de Português. Políticas
de ensino de línguas estrangeiras.

Abstract
In China, teaching Portuguese as a foreign language
began in 1960s, but in the last 17 years we witness a great progress, not only for the increasing number of Portuguese courses
and learners, but also the improving quality of Portuguese teaching at the universities. In this paper, we intend to outline the
development of Portuguese teaching in China during 55 years
and reveal the multiple motives that lead to the phenomenon of
its development. Through the document study and interviews,
detailed information has been acquired by the author about the
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general situation of Portuguese teaching in different decades.
And the study shows that the diplomatic and socio-economic
contexts, and foreign language teaching policies in China,
intimately influenced the development of Portuguese teaching
in China. We also realize that the Portuguese teachers in China
face more challenges and opportunities in the current context
of globalization and superdiversity.
Keywords: China. Teaching Portuguese as a foreign
language. Foreign language policy.

摘要
近17年来，随着中国与葡语国家经贸关系的迅速发展，葡
语逐渐成为了炙手可热的小语种，葡语学习者人数显著增加，开
设葡语专业的高校及语言培训学校也日益增多。中国的葡语教
学，在短短的十余年间，经历了“从爆炸式发展到逐步成熟”的
过程 (赵鸿玲，赵京剑，2013）。本篇文章力图对中国葡语教学
的发展历程做系统梳理，回顾首批葡语专业创建的历史以及发
展历程，并分析促进葡语专业近17年来飞速发展的政治经济因
素，展示葡语教育取得的部分成果，力图较为全面的介绍中国葡
语教学的历史及现状。最后，本文还介绍了中国葡语教学发展的
趋势，机遇和挑战，对葡语教学提出了建议。
关键词：中国，葡萄牙教育，外语教育政策
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Introdução
O ensino de Português como curso de licenciatura na
China iniciou-se na década 60 do século XX. No entanto,
conheceu o seu rápido desenvolvimento nos últimos 17 anos,
tanto na quantidade dos cursos de Português nas instituições
de ensino superior e no número de alunos matriculados como
na ideologia e nos recursoss para ensino. Para os académicos
e professores que testemunham este processo, o ensino de
Português se explodiu no novo século. Alguns dados podem
justificar este fenómeno de boom de Português na China. De
1960 a 2000, só existiam três universidades que possuíam o
curso de Português1 na parte continental da China, no entanto,
em 2017, registram-se 25 instituições de ensino superior com
curso de licenciatura em Língua Portuguesa (YAN, 2016, p. 46).
No que diz respeito ao número de alunos de Português, antes de
2000, nos primeiros 40 anos do ensino de Português na parte
continental da China, só se admitiram ao total 415 alunos, no
entanto, só em 2012, foram 476 alunos admitidos, segundo os
dados estatísticos apresentados no artigo do Professor Liu Gang
(LIU, 2015, p. 119), na altura docente de Português no Instituto
Politécnico de Macau. Citamos a seguir um gráfico da mesma
fonte, a fim de visualizar o aumento dos estudantes admitidos
1	As três primeiras universidades são Universidade de Comunicação da
China (UCC), Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim (UEEP),
Universidade de Estudos Estrangeiros de Xangai (UEEX).
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nos 50 anos do ensino de Português na parte continental da
China.
Gráfico 1 – Número de estudantes admitidos de
1960 a 2012 na parte continental da China

Fonte: liu (2015, p. 119)

É importante perguntar: além dos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa por trás dos números acima
mencionados, quais são os fatores que levaram a esta evolução
notável, especialmente nos últimos 17 anos? Em que situação
foram criados os primeiros cursos de Português na década de
60 e 70 e qual é o trajeto do seu desenvolvimento? Quais são
as principais dificuldades e desafios enfrentados pelos cursos
recém-criados? Como os cursos se esforçam para melhorar o
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seu ensino e quais são os principais progressos obtidos nos
17 anos do novo século? São questões que interessam aos que
acompanham o ensino de Português na China e tentaremos
dar-lhes resposta neste artigo.

A história do ensino de
aprendizagem de Língua Portuguesa
na nova China (após 1949)
Concordo com Liu (2015, p. 120) quando diz que a
história do ensino de PLE na China pode ser dividida em
quatro fases: (1) Primeiros cursos (1960-1965); (2) Interrupção
(1965-1973); (3) Dois polos (1973-2000); (4) Generalização
(2000-presente).

Primeiros cursos (1960-1965)
Quando falamos dos primeiros cursos da China criados
na década 60 do século passado, devemos lembrar duas
instituições, o Instituto da Radiodifusão de Beijing2 (IRB)
e o Instituto de Línguas Estrangeiras de Beijing3 (ILEB). O
2

O Instituto de Radiodifusão da China mudou o seu nome para Universidade
de Comunicação da China no ano 2004.

3

O Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim mudou o seu nome para
a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim em 1994.
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primeiro curso de licenciatura de Português foi criado em
1960, no Instituto de Radiodifusão. Logo no ano seguinte,
o Instituto de Línguas Estrangeiras de Beijing criou o seu
primeiro curso de licenciatura em Português, com duração
de cinco anos. Ambas as instituições suspenderam a admissão dos alunos e o ensino de Português em 1966, devido à
“Grande Revolução Cultural”. Durante 1960 a 1965, a primeira
instituição admitiu quatro turmas de Português, uma em
1960, uma em 1964 e duas turmas em 1965 (uma turma com
professores brasileiros para aprender Português de variante
brasileira e outra turma com um professor angolano para
aprender Português de variante africana), formando ao total
cerca de 80 alunos de Português. E a segunda admitiu uma
turma em 1961 com 16 alunos.
A criação dos primeiros cursos de Português está
intimamente ligada à mudança da política da educação das
línguas estrangeiras que, por sua vez, está intimamente ligada
à situação diplomática do país (LI, 2012, 2014；ZHANG;
DING, 2002). Devido às divergências ideológicas e controvérsias abertas entre o Partido Comunista da China e o
Partido Comunista da União Soviética, ao entrar na década
de 1960, a China adotou uma política externa independente,
desenvolvendo relações amigáveis com os países do “terceiro
mundo”, nomeadamente, os países e povos que combatiam o
imperialismo e o colonialismo e lutavam pela independência.
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Por isso, tinha a necessidade de formar talentos em línguas
estrangeiras que se dedicassem ao desenvolvimento das relações estrangeiras e à assistência à luta e ao desenvolvimento
económico desses países. Por outro lado, também tinha a
necessidade de formar os talentos de línguas estrangeiras
trabalhando na área de jornalismo e locução para a divulgação
da China no exterior, levando o mundo a conhecer a nova
China. Essas necessidades levaram ao ajustamento da política
de educação de línguas estrangeiras no final da década de
50 e no início da década de 60: de concentrar o esforço no
desenvolvimento do ensino de língua russa a diversificar o
ensino de línguas estrangeiras.
Perante essa situação, o Instituto de Radiodifusão
de Beijing fundou o primeiro curso de Português da China
em 1960, já que os países africanos de Língua Portuguesa
pertenciam ao “terceiro mundo” e ainda não tinham obtido a
independência nacional. A primeira turma tinha 22 alunos,
metade deles era de finalistas de escolas secundárias, outra
metade era de universitários de segundo ano do curso de russo
de outras universidades e funcionários que tinham trabalhado
nas agências noticiosas ou nos ministérios. Destes primeiros
alunos, quando concluíram o seu estudo de quatro anos, a
maior parte foi designada para trabalhar no Ministério do
Exterior, na Rádio Pequim e na Agência Xinhua, tonando-se
os primeiros talentos a dominarem a Língua Portuguesa,
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e, posteriormente, deram uma grande contribuição para o
desenvolvimento das relações diplomáticas e do intercâmbio
cultural entre a China e os países de Língua Portuguesa. Em
1964 e 1965, o IRB admitiu mais três turmas de Português,
mas os alunos eram todos finalistas de escolas secundárias.
Além das turmas de Português em duas instituições de
ensino superior supramencionadas, não podemos esquecer
que, na década 60, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
mandou três grupos de alunos para aprender o Português em
Macau, sob custódia da Companhia Comercial Nam Kwang
(Macau), com a duração de dois anos. O primeiro grupo partiu
para Macau em 1960. Essa turma era composta pelos sete
alunos universitários de segundo ano dos cursos de russo
e inglês. O segundo grupo foi para Macau em 1962. Dentro
dos cinco alunos do grupo, três foram selecionados na turma
de 1960 do IRB. Em 1964, o terceiro grupo, com mais de 30
alunos, foi estudar em Macau. Estes alunos foram diretamente selecionados das escolas secundárias pelo Ministério
da Educação da China para estudar Português em Macau, o
que refletiu o grande interesse do governo chinês em formar
talentos em línguas estrangeiras na altura.
Notamos que, em 1964 e 1965, aumentou o número de
alunos admitidos tanto no IRB como no grupo que foi para
Macau. É importante referir dois documentos lançados em
1964, nomeadamente o Relatório sobre as medidas urgentes para resolver o problema atual de carência grave de
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quadros de línguas estrangeiras4 e a Ata de Planeamento
de Educação de Línguas Estrangeiras em sete anos5 . O
Relatório foi elaborado pelo gabinete de assuntos estrangeiros
do Conselho de Estado e Comité do Partido do Ministério do
Ensino Superior e aprovado pelo Comité Central do Partido
Comunista da China em março de 1964. No Relatório, foi
lançada uma série de medidas para resolver o problema do
excesso de talentos de língua russa e da carência grave de
talentos de outras línguas estrangeiras (LI, 2012, p. 100). As
medidas incluíam a construção de dez institutos ou universidades de línguas estrangeiras, envio de alunos graduados
de escola secundária para estudar línguas estrangeiras
no exterior, contratação de professores de nacionalidades
estrangeiras, estabelecimento de departamento de ensino
de línguas estrangeiras no Ministério de Ensino Superior,
etc. A fim de mudar profundamente a situação de carência
de quadros de línguas estrangeiras e atender a necessidade
nacional a longo prazo, em outubro de 1964, foi lançada a Ata
de Planeamento de Educação de Línguas Estrangeiras em
sete anos, elaborada conjuntamente pelas cinco instituições
do governo central. Esse documento traçou as orientações e
metas e medidas principais do desenvolvimento da educação
de línguas estrangeiras. No que diz respeito ao ensino de
4	Tradução nossa, o título em chinês é 《关于解决当前外语干部严重不
足问题的应急措施的报告》.
5	Tradução nossa, o título em chinês é 《外语教育七年规划纲要》.
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línguas estrangeiras nas instituições de ensino superior,
uma das orientações e metas foi aumentar a percentagem
dos alunos de “línguas pouco utilizadas” (WANG, 2014,
p. 89-90)6. O número de línguas estrangeiras ensinadas
aumentou de 39 para 49. Cada ano, seriam admitidos 11700
alunos para entrar nos cursos de língua estrangeira. Além
disso, se enviaria, entre 1964 e 1966, 1926 alunos de línguas
estrangeiras para estudar no exterior, sendo 379 alunos de
formação e 1547 alunos universitários. Também se apoiariam
algumas bases de formação de tradutores e intérpretes,
nomeadamente, o Instituto de Línguas Estrangeiras de
Beijing, o Instituto de Assuntos Estrangeiros, o Instituto
de Estudos Internacionais e o Instituto de Radiodifusão da
China. Estes dois documentos governamentais não mencionam concretamente o crescimento dos alunos de Língua
Portuguesa, no entanto, permitem-nos entender melhor tanto
6

Em vez de “línguas pouco utilizadas”, traduzimos “非通用语” como
“línguas não comuns”. Em dezembro de 1997, foi fundado o grupo de
“línguas não comuns” na Comissão de Orientação do Ensino de Línguas
Estrangeiras do Ministério da Educação da República Popular da China.
Esta foi a primeira vez que se introduziu o termo “línguas não comuns”
na área do ensino de Línguas Estrangeiras na China. Dai e Hu (2007)
definem “as línguas não comuns” como “as línguas estrangeiras que não
são amplamente utilizadas no intercâmbio internacional, o seu significado
especial indica as línguas estrangeiras com exceção de inglês, russo,
alemão, francês, espanhol, japonês e árabe” (tradução nossa. Original
em chinês “那些在国际交往中使用范围不很广泛的外国语言，它的特
定含义是指英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语和阿拉伯语之外
的其他所有语种”. Os autores salientam que é um conceito criado para
facilitar a organização e a administração do ensino).
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o motivo como o fenómeno de desenvolvimento de ensino e
aprendizagem de Língua Portuguesa na década de 60.
A elaboração e a publicação da Ata de Planeamento
de Educação de Línguas Estrangeiras em sete anos foi um
evento muito importante na história da educação de línguas
estrangeiras da China porque refletiu a primeira tentativa do
governo central de elaborar, a partir do nível estratégico, o
planeamento da educação de línguas estrangeiras a médio e
longo prazo (LI, 2012, p. 113). No entanto, após dois anos do
seu lançamento, a aplicação da Ata foi suspensa por causa
da grande Revolução Cultural.

Interrupção (1965-1973)
“A grande Revolução Cultural” começou em 1966 e terminou em 1976. Durante este período, muitos trabalhos foram
suspensos, incluindo o Gao Kao, o exame nacional de seleção
dos alunos para ensino superior. De 1966 a 1970, a educação das
línguas estrangeiras estava à beira de colapso, porque muitos
professores e alunos dos cursos de línguas estrangeiras foram
mandados para trabalhar nos campos rurais para receber
a “reeducação” dos camponeses. Neste contexto, os cursos
de Português do IRB e ILEB foram suspensos. Ao entrar na
década de 70 do século XX, a China estabeleceu relações
diplomáticas com mais de 20 países, mais concretamente
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em 1970 e 1971. Além disso, a China entrou na Organização
das Nações Unidas (ONU) em outubro de 1971, e a China e 16
países realizaram a troca de embaixador em 1972. O desenvolvimento da diplomacia chinesa levou ao aumento de procura
de talentos de línguas estrangeiras, por isso, o governo central
lançou uma série de orientações, inclusive a recuperação de
admissão de alunos nos institutos de línguas estrangeiras.
Segundo Li (2012, p. 40), em 1973, para compensar a perda
de finalistas universitários, o Governo decidiu selecionar os
“melhores operários, camponeses e soldados” para entrar
nas universidades, e o ILEB reabriu o seu curso de Língua
Portuguesa com duas turmas, em 1973 e em 1975.

Dois polos (1973-2000)
É importante mencionar que, após o estabelecimento de
relações diplomáticas com Moçambique em outubro de 1975,
em 1976, 1977 e 1979, foram enviados três grupos de alunos para
aprender o Português na Universidade de Eduardo Mondlane,
totalizando 28 alunos7. A maior parte dos estudantes destes
grupos eram alunos do quarto ano do curso de Espanhol
selecionados de três universidades, nomeadamente, ILEB,

7

Dados fornecidos pelo Sr. Li Baojun, Cônsul Geral do Consulado da
República Popular da China no Rio de Janeiro.
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Instituto de Negócios e Economia Internacionais de Beijing8
(INEIB) e Instituto de Estudos Internacionais de Beijing (IEIB).
Depois do estudo com a duração de dois anos e seis meses,
foram concedidos aos alunos diplomas de bacharelato.
Com o encerramento da Revolução Cultural, em 1977,
o curso de Português do ILEP “retornou à normalidade,
admitindo estudantes do ensino secundário” (LIU, 2015,
p. 123). Segundo Yan (2008, p. 14), de 1979 a 1992, o ILEB
admitiu alunos de quatro em quatro anos, e entre 1992 e
1998, de dois em dois anos, e anualmente desde 1998 (exceto
nos anos 2001 e 2006). Também em 1977, o Instituto de
Estudos Internacionais de Shanghai (IEIS) abriu o curso
de Português e admitiu a primeira turma em 1978, com o
ingresso de dez anos. De 1985 até 2000, o curso de Português
desta universidade abriu ingressos de quatro em quatro anos,
tendo cada turma cerca de 10 a 15 alunos.
Liu (2015) chama o período de 1973 a 2000 a fase de
“dois polos” na história do ensino de Português na China,
porque, neste período de quase 30 anos, só existiam duas
instituições que ensinavam Português: ILEB, em Pequim e
IEIS, em Xangai. Comparando com o aumento de mais de
15 cursos de Português nos últimos dez anos, o ritmo da
evolução do ensino de Português antes do ano 2000 não era
8

O instituto mudou o nome para Universidade de Negócios e Economia
Internacionais de Beijing em 1984.
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rápido. Liu (2015, p. 42) afirmou que, a partir de 1978, o ano
em que se promulgou a Política de Reforma e Abertura ao
Exterior, o ensino de Português evoluiria progressivamente
para uma orientação movida pela economia e pelo mercado. A dificuldade do ensino de Português era semelhante
a outras “línguas menos comuns”. Segundo Dai e Hu (2009,
p. 423), nos primeiros dez anos após a iniciação de Reforma
e Abertura, com o desenvolvimento de economia no país, foi
promovido o contacto entre a China e os países ocidentais,
o que resultou em uma “febre” de estudar as línguas “mais
utilizadas”, como japonês e inglês. Por isso, faltavam alunos
que quisessem ingressar nos cursos de línguas pouco utilizadas, na perspetiva da China. Além disso, “entre 1984 e 1994,
houve uma enorme perda de professores na área de ensino
de LE pouco utilizadas” (WANG, 2014, p. 89). Para resolver
essas dificuldades, uma das medidas lançadas pelo Ministério
da Educação da China foi autorizar as universidades com
cursos de línguas pouco utilizadas a fazer “recrutamento
independente” (WANG, 2014, p. 90), isto é, admitir alunos
através das provas escritas e orais específicas realizadas por
estas instituições. Por isso, desde 1992, a fim de incentivar
as candidaturas, os candidatos de línguas pouco utilizadas,
inclusive a Língua Portuguesa, estavam isentos do exame
vestibular, podendo ser admitidos diretamente pelas instituições onde essas línguas eram lecionadas.
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Massificação (2000 até o presente)
Com os dados supramencionados, vemos que, a partir de
2000, o ensino de Português entrou numa fase de massificação,
evoluindo com um ritmo sem precedentes. Essa evolução não
somente se reflete no crescimento do número de cursos de
Português de licenciatura (de 3 em 2000 a 16 em 2013) e no
número de alunos matriculados (de 121 em 2000 a 1215 em
2013), mas também na importância atribuída ao ensino de
Português pelas universidades chinesas e pelos amantes da
língua. Todos esses aspetos são, em certo sentido, o resultado
da globalização, da modernização da China, do aumento do seu
contacto com o mundo e dos interesses comuns que a China e
os países de Língua Portuguesa têm. Colocamos a seguir alguns
fatores mais concretos para melhor entendermos o fenómeno
de rápido desenvolvimento do ensino de Português na China.
A nível político e económico, a intensificação da cooperação económica e comercial entre a China e os países de
Língua Portuguesa resultou numa grande demanda de formados em Português. Segundo Ye (2014, p. 43), beneficiando-se
da participação das empresas chinesas na reconstrução
nacional pós-guerra de Angola e da intensificação das rendas
das relações económico-comerciais entre a China e os países
de Língua Portuguesa (Fórum Macau), e da subsequente
explosão da procura de quadros desse idioma, os diplomados
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em Estudos Portugueses eram extremamente disputados no
mercado de emprego.
A nível educacional, a evolução do ensino de Língua
Portuguesa também está relacionada com a expansão do
ensino superior na China. Em 1999, o Ministério da Educação
da China lançou o Plano de Ação para a Revitalização da
Educação face ao século XXI, com o objetivo de expandir a
dimensão do ensino superior na China. Segundo Ye (2014,
p. 45), em relação a cada universidade, a expansão concretizou-se através do aumento do número de estudantes dos
cursos já existentes e também da criação de novos cursos.
Neste sentido, cada vez mais universidades optaram por criar
o curso de Português, que terá mais candidatos e possibilitará
aos alunos uma boa saída no mercado do trabalho.

Caminho do desenvolvimento dos novos
cursos de Português: um exemplo da UCC
A maior parte dos cursos de Português da China foi
criada após 2000. Com um tempo relativamente curto da sua
existência, os cursos, por um lado, encontraram dificuldades
no início da sua criação e no seu processo de desenvolvimento,
no entanto, por outro lado, também obtiveram progressos
visíveis. Para melhor traçar o caminho do desenvolvimento
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dos cursos criados nos últimos 17 anos e perceber os seus
desafios enfrentados e progressos obtidos, estudaremos o
caso da Universidade de Comunicação da China (UCC), cujo
curso de Português é considerado um dos melhores nesse país.
A Universidade de Comunicação da China, o antigo
Instituto de Radiodifusão da China, reabriu o seu curso de
Português em 2000. Após 40 anos de suspensão, o curso de
licenciatura na UCC encontrou duas grandes dificuldades: a
carência de professores e a falta de materiais didáticos. Através
do exame de “autosseleção” (autosseleção porque é a própria
universidade que aplica o exame de entrada nessa mesma instituição, não tendo o aluno de fazer o exame nacional de acesso
ao ensino superior), 33 alunos entraram no curso de Português
da UCC em 2000. No primeiro semestre, essa turma só tinha
um único professor, Sr. Liu Zhengkang, tradutor e jornalista
aposentado da Rádio Internacional da China e também ex-aluno
da primeira turma de 1960 dessa instituição. Nos semestres
posteriores, foram contratados dois professores brasileiros em
tempo parcial, um era jornalista da Rádio e a outra era esposa
de um empresário brasileiro. Sem quaisquer materiais didáticos
prontos a serem utilizados nas aulas, os professores tinham
que preparar materiais para serem ensinados em todas as
disciplinas. Para vencer as dificuldades existentes e desenvolver
o curso de Português, a UCC fez os seguintes esforços:
a) Estabelecer cooperação com universidades estrangeiras e enviar os alunos para países da língua-alvo. Foi criado o
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modelo de “3+1” ou “2+2” da formação de alunos de Português,
isto é, a UCC tem no seu planeamento curricular o envio dos
alunos ao exterior por um ou dois anos, como parte dos quatro
anos da licenciatura, através do projeto de bolsa de estudo ou do
convénio feito entre a UCC e as universidades. As universidades
que receberam os alunos do curso de Português da UCC foram:
Universidade de Coimbra (2002 a 2003), Instituto Politécnico
de Macau (2002 a 2005), Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (2005 a 2006), e a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (de 2005 até agora). Esse ato, por um
lado, possibilita aos alunos terem experiência em viver nos
países da língua-alvo, tendo mais recursos para aprender esta
língua e mais oportunidades de a usar para agir nos contextos
reais. Por outro lado, pode aliviar o trabalho estressante dos
professores por falta de docentes suficientes. Além disso, em
2012, a inauguração do Instituto Confúcio na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) marcou o aprofundamento da cooperação das duas instituições.
b) Formar professores jovens. Com a dificuldade de
contratar professores experientes e qualificados, a UCC
contratou consecutivamente quatro alunas graduadas para
serem professoras, no entanto, estimulou-as a fazer mestrado
e doutoramento em Língua Portuguesa. Até agora, todas as
professoras receberam diplomas de mestrado e estão fazendo
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doutoramento na Universidade de Macau ou na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
c) Criar o centro de Português com o apoio do Camões
– Instituto da Cooperação e da Língua (na altura designado
Instituto Camões) e Instituto Português do Oriente (IPOR),
recebendo leitores portugueses para completar o grupo de
docentes. Com a visita do ex-presidente de Portugal Jorge
Sampaio em 2005, foi criado um centro de Português na UCC,
recebendo leitor Português permanente e também materiais didáticos oferecidos pelo Camões. Até agora, já vieram
trabalhar na UCC dois leitores portugueses, que com a sua
dedicação, deram grande contribuição ao desenvolvimento
da Licenciatura em Língua Portuguesa da UCC.
d) Solicitar o apoio do governo brasileiro, recebendo
leitor brasileiro e materiais oferecidos pelo Ministério da
Educação do Brasil. Em 2008, a UCC recebeu um leitor
brasileiro através do programa de leitorado.
e) Estabelecer o posto aplicador de Celpe-Bras (Certificado
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), para
ter uma ferramenta de avaliação da proficiência dos alunos
chineses de Português. Com um acordo assinado por três
partes, nomeadamente National Education Examinations
Authority (NEEA) do Ministério da Educação Chinês (MEC)
da China, MEC do Brasil e UCC, a primeira aplicação no posto
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de Pequim deu-se em abril de 2009. Até o mês de maio de
2013, já tivemos 11 edições, num total de 366 avaliados.
Com o esforço persistente durante 17 anos, a UCC já
admitiu 13 turmas de Língua Portuguesa, formando 246
graduados. Atualmente, tem quatro professores, dentre os
quais, três professoras chinesas doutorandas e uma leitora portuguesa doutoranda. A UCC possui um centro de
Português com mais de 300 livros de Língua Portuguesa, e
os seus alunos formados são bem procurados no mercado
de trabalho. As principais saídas dos alunos da UCC são
instituições governamentais, mídia, empresas estatais e
privadas, universidades, etc.
Mesmo que cada curso, como pertence às diferentes
instituições, tenha seu próprio caminho de desenvolvimento,
podemos traçar alguns fatores comuns para impulsionar
o desenvolvimento de um curso de Português, inclusive,
a importância atribuída ao curso de Português pela universidade; dedicação dos docentes e alunos no ensino e na
aprendizagem; cooperação com as universidades de Portugal,
do Brasil ou de Macau, e algumas universidades obtiveram
apoio do governo de Portugal ou do Brasil com o leitorado
Português ou brasileiro.
Notamos também um grande esforço dos docentes para
melhorar a qualidade de ensino. Uma série de programas de
formação e seminários foram realizados nos últimos anos aqui
na China, e assim dão oportunidades para os docentes trocarem
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experiências de ensino e também novas visões sobre a língua,
o ensino e a aprendizagem. O quadro a seguir ilustra os seminários ou programas de formação de professores focalizados
no ensino de PLE na China realizados desde 2007 a 2013.
Quadro 1 – Seminários sobre o ensino
de PLE na China (de 2007 a 2013)
Ano

Seminário

Entidade organizadora

2007

2º Encontro Académico
de Ensino Curricular da
Língua Portuguesa

Universidade de Línguas
Estrangeiras de Xangai

2007

Colóquio sobre o Ensino
de Português entre a
China e os Países de
Língua Estrangeira

Universidade de Comunicação da China

Formação de Formadores
em Interpretação de
Língua Portuguesa (3. ed.)

Instituto Politécnico de Macau

1º Fórum Internacional
de Ensino de Língua
Portuguesa na China
Colóquio sobre o ensino
das línguas chinesa e portuguesa na China e Países
de Língua Portuguesa

Universidade de Estudos
Estrangeiros de Pequim

2º Fórum Internacional
de Ensino de Língua
Portuguesa na China

Instituto Politécnico de Macau

2010
2011
2012

2012

2012

2013

Fonte: Dados da autora
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Por outro lado, as principais dificuldades que os cursos
enfrentam também são semelhantes. Em primeiro lugar, a
nível do corpo docente, cada universidade tem um número
limitado de professores de Português que, na sua maioria,
são jovens que se licenciaram após 2005. Em relação às
habilidades académicas dos professores chineses, como
vemos no gráfico a seguir, ainda não há nenhum professor
doutor. Há um terço dos professores que somente possuem
diploma de licenciatura.
Gráfico 2 – Habilitações académicas dos professores chineses

Fonte: Zhao; Zhao (2013)
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Em segundo lugar, ainda existem poucos livros didáticos
publicados para alunos de nível avançado. Mesmo que recentemente tenham sido publicados dois livros direcionados para
os alunos mais avançados, nomeadamente, “Dar à Língua”,
publicado pelo IPOR, e “Português Global IV”, lançado pelo
IPM, na nossa opinião, devem ser elaborados e publicados
mais materiais didáticos que atendam às particularidades
e necessidades dos alunos chineses com nível mais alto de
proficiência em Língua Portuguesa. Em terceiro lugar, falta
orientação para elaborar os currículos. Em alguns cursos, os
objetivos do programa não são claros. Falta ainda interligação
entre as disciplinas; às vezes, o planeamento do programa de
cada disciplina depende totalmente do professor que a ministra.

Novos perfis do contexto do
ensino-aprendizagem de
Português na China
O contexto de ensino-aprendizagem de Português na
China, no qual nós vivemos, é justamente um contexto de
superdiversidade (VERTOVEC, 2007).
Em primeiro lugar, os aprendizes do curso de Português
provêm de diferentes regiões da China e das famílias de
diferentes classes sociais, falando diferentes dialetos, tendo
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diferentes trajetórias de crescimento. Quando eles entram no
curso de Português, formando uma comunidade de estudo, já
trazem conhecimentos prévios individuais. Esta diversidade
linguística e cultural de cada um pode ser usada ou refletida
na interação de sala de aula.
Segundo, os aprendizes podem aprender Português
num ambiente formal e também nos encontros informais,
tendo mais recursos do que antes. Fora da sala de aula,
eles podem aceder à internet para ver sites em Português,
TV, rádio, jornais e revistas online. Podem participar nos
eventos ligados à divulgação da cultura de países de Língua
Portuguesa, por exemplo, festival de cinema brasileiro,
festival de filmes de animação de Portugal, exposição de
artes modernas do Brasil, etc. Além disso, eles podem
entrar em contacto com falantes nativos de Português. Por
exemplo, já na universidade, eles podem se comunicar com
os alunos de países de Língua Portuguesa que aprendem
chinês. E através das organizações criadas pelos falantes
nativos de Português, por exemplo, Brapeq (Associação
dos Brasileiros em Pequim) e Clube do Livro, eles podem
fazer amigos entre os falantes nativos de Português. Outro
aspecto dos mais importantes é que os aprendizes podem
interagir com outros aprendizes ou falantes de Português
através das redes sociais como Wechat, Renren e Weibo. E
nestas interações, é comum ver as práticas transidiomáticas,
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já que os aprendizes possuem tantos recursos idiomáticos
e podem utilizá-los para facilitar a interação.
Por último, um ano de estudo no exterior, num país
de Língua Portuguesa, é uma trajetória muito importante
para os aprendizes. Essa mobilidade faz diferença, porque possibilita aos alunos lidar com sistemas discursivos
(repertórios) diferentes e, assim, ampliar o próprio sistema
discursivo (repertório).
Em resumo, neste contexto de superdiversidade, os aprendizes desterritorializam e reterritorializam, criando as suas
próprias comunidades de prática de Língua Portuguesa, adquirindo e utilizando o seu repertório nas práticas comunicativas.
Por isso, como um docente de Português, é necessário
ver estes novos fenómenos, para compreender o contexto
da interação da China de hoje, entender melhor os seus
alunos, tentando aproveitar estes conhecimentos para criar
melhores estratégias no ensino e tornar a aprendizagem de
Português mais efetiva.

Considerações finais
Pela revisão da trajetória do desenvolvimento do ensino
de Português na China, vemos que este é influenciado pela
situação política e económica a nível nacional e também está
intimamente ligado à política e planeamento da educação de
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línguas estrangeiras do país. Ao entrar no século XXI, o ensino
de Português se tem desenvolvido a um ritmo acelerado,
conseguiu progressos pertinentes e visíveis, no entanto, se
encontra em novo contexto de ensino-aprendizagem e enfrenta
novas oportunidades e desafios resultantes da globalização
e dos avanços tecnológicos. O ensino de Português na China
andará para a frente, no entanto, com a criação de mais cursos,
os alunos formados enfrentarão mais concorrência quando
entrarem no mercado. Neste sentido, os cursos de Português
devem basear-se na preponderância da universidade a que
pertencem para melhorar a qualidade de ensino e elevar
a proficiência de Português dos seus alunos. Quanto aos
professores que trabalham na China, tanto os chineses como
os estrangeiros devem notar os novos perfis do contexto de
ensino e também entender melhor os seus alunos.

Referências
DAI, Weidong; HU, Wenzhong. O estudo sobre o desenvolvimento da Educação de Línguas Estrangeiras. Shanghai: Editora
de Educação de Línguas Estrangeiras de Shanghai, 2009.
LI, C. S. Ensino da Língua Portuguesa na República Popular
da China durante a década de 60 do século XX. In: FÓRUM
INTERNACIONAL DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

50

O ensino do português na china

Primeira Parte

NA CHINA, 1., 2012, Macau. Actas... Macau: Instituto
Politécnico de Macau; 2012. p. 35-42.
LI, Changshen. Instituto de Radiodifusão de Pequim e o Ensino
de Português na China. In: HONG, Li et al. Estudos sobre os
Cursos de Línguas Pouco Utilizadas. Beijing: Universidade de
Comunicação da China, 2014.
LIU, Gang. Planeamento do Ensino de Português Língua
Estrangeira na República Popular da China. In: FÓRUM
INTERNACIONAL DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
NA CHINA, 2., 2013, Macau. Actas...
VERTOVEC, S. Super-diversity and its implications. Ethnic &
Racial Studies, v. 30, n. 6, p; 1024-1054, 2007.
WANG, Jiangmei. A urgência da criação de uma Licenciatura
em Português nas Universidades Chinesas no contexto de
estudo das Línguas Estrangeiras pouco utilizadas. In: GROSSO,
M.; GODINHO, A. P. C. (Ed.). O Português na China: ensino e
investigação. Lisboa: LIDEL, 2014. p. 87-98.
YAN, Qiaorong. O ensino de Português na China: situação
actual e alguns aspectos para melhorar. In: SEMINÁRIO
MUNDIAL DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA
CHINA, 2008. Actas...Universidade de São Paulo, 2008.
YE, Zhiliang. O que fazer para que o ensino de Português na
BFSU atenda melhor às necessidades do mercado de trabalho?.
In: FÓRUM INTERNACIONAL DO ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA NA CHINA, 1., 2012, Macau. Actas...

51

O ensino do português na china

Primeira Parte

YE, Zhiliang. Algumas considerações sobre a expansão do
Ensino da Língua Portuguesa na China. In: GOSSO, M.;
GODINHO, A. P. O Português na China: ensino e investigação.
Lisboa: LIDEL, 2014. p. 41-54.
ZHANG, Tongbing; DING, Junhua. A revisão da História do
desenvolvimento da Educação de Línguas Estrangeiras da
China. Ensino e Investigação de Línguas Estrangeiras na
Educação Básica, Beijing, n. 6, 2002. (artigo original em chinês)
ZHAO, Hongling; ZHAO, Jingjian. Ensino de Português
na China: da explosão ao amadurecimento. In: FÓRUM
INTERNACIONAL DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
NA CHINA, 2., 2013, Macau. Actas do [...]. Macau: Instituto
Politécnico de Macau, 2013.

52

UMA POLÍTICA PARA
A LÍNGUA PORTUGUESA:
A CHINA É SÓ UM EXEMPLO
Carlos Ascenso André1

Instituto Politécnico de Macau

Resumo
Nas últimas décadas, o interesse político e económico
da República Popular da China pelos países lusófonos
cresceu muito. E, por isso mesmo, cresceu também a
procura do Português em universidades chinesas. É um
processo semelhante ao que aconteceu nos EUA na segunda
1

Professor Convidado do Instituto Politécnico de Macau e Professor da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde fez Agregação
(2002) e Doutoramento em Letras (1990). É Coordenador do Centro
Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico
de Macau desde maio de 2013. Foi Diretor da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra (2006-2013), Secretário-Geral da Associação
Internacional de Lusitanistas (1990-1996). É Professor Coordenador
Honorário do Instituto Politécnico de Macau, Membro correspondente da
Academia das Ciências de Lisboa, Membro correspondente da Academia
Brasileira de Filologia. Foi Prémio Jacinto do Prado Coelho, em 2006.
Proferiu um pouco mais de duas centenas de conferências por todo o
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metade do século XX. Partindo de uma reflexão feita entre
professores de Português nos EUA em 1994, sugerem-se
neste trabalho alguns princípios fundamentais para uma
eficaz e produtiva política para a Língua Portuguesa na
China e na Ásia.
Palavras-chave: Lusofonia. Língua Portuguesa.
Políticas de Língua. Português. China.

Abstract
During the last decades, Popular Republic of China
political and economic interest in Portuguese speaking
countries hugely increased. And, for the same reason, increased also the Portuguese demand in Chinese universities. It
is a process similar to what happened in USA during the
second half of the 20th century. Based on a discussion that
took place among teachers of Portuguese in USA in 1994,
are suggested in this paper some basic principles for an
efficient and productive policy for Portuguese language in
China as well as in Asia.
Keywords: Portuguese language. Language Policy.
Portuguese. China
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摘要
近十年来，中国对葡语国家政治经济领域兴趣增加，正因
如此，加大中国大学培养葡语人才的需求。这与美国20世纪下半
叶葡语教学发展进程相似。本文以1994年在美国教授葡语的教
师发起的讨论出发，为制定中国和亚洲地区有效的葡语政策提出
了一些基本原则。
关键词：葡语系，葡语，语言政策，葡萄牙语，中国
A China será só um exemplo... Mas que exemplo!
Comecemos por olhar a realidade desse imenso país
com mais de 1.500 milhões de habitantes, o mais populoso
de todo o mundo e, também, muito em breve, senão já
agora, a maior economia do planeta. Pelo menos, a que
revela o crescimento mais acentuado, mais consistente e
mais rápido. O país que, por contingências que a História
explicará e que não cabe aqui dilucidar, viveu imerso no seu
proverbial e milenar afastamento, razoavelmente isolado,
ora por opção própria, ora por opção alheia.
Foi já há largos anos (mas parece ter sido ontem) que a
situação mudou. Vaticinava-se, então, sobre o que sucederia
quando o milenar gigante despertasse, numa espécie de
ensaio de futurologia a que historiadores e analistas políticos
gostam de dedicar-se, para entretenimento pessoal; umas
vezes com acerto, outras, porventura, com desacerto.
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Mas foi há vários anos, dizia, que a situação mudou.
O poder político chinês – de forma concertada, de acordo
com uma planificação que terá sido tudo menos improvisada, antes se revelou ter sido minuciosamente projectada,
estrategicamente urdida, sabiamente executada – começou
a construir as suas pontes para o mundo e, ao mesmo
tempo, metaforicamente e não só, a construir as suas
pontes no mundo.
A economia abriu-se, o mercado regressou, as fronteiras perderam grande parte da sua intransponibilidade,
as grandes metrópoles f loresceram, a riqueza cresceu
vertiginosamente. Estamos a falar de factos, note-se, não
estamos a apreciá-los nem a fazer conjeturas a seu respeito.
A tese “um país dois sistemas” revelou-se uma realidade palpável e fecunda e não, como pretendem alguns,
um guião de ficção.
Dizer que a China se abriu ao mundo (e o mundo à
China) pode parecer um “cliché”, um lugar comum, mas
nem por ser uma coisa e outra deixa de ser verdade. Só
disso se não dá conta quem, manifesta e deliberadamente,
porfiar por ter os olhos fechados à realidade do mundo em
que vivemos.
Uma leitura, hoje, da presença da China no mundo
dá-la-á como atuante e actante, não raro com protagonismo,
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em todos os continentes, em países sem conta, numa infinda
multiplicidade de áreas, por vezes nevrálgicas.
Tudo isto sucedeu ao longo de menos de cinco décadas,
digamos. Um tempo ínfimo, se atentarmos na idade milenar
do país em causa.
Nesse entretanto, o mundo, também ele, mudou.
Muitas fronteiras desfizeram-se, novas fronteiras nasceram,
umas hegemonias foram substituídas por outras, impérios
houve que se reforçaram, como impérios houve que ruíram,
o mapa político do mundo alterou-se profundamente e o
seu mapa económico muito mais.
O Ocidente, pretensamente matriz e bitola do progresso e do crescimento, enredou-se em sucessivas crises,
de que a mais recente terá sido, acaso, também a mais
profunda. A crise do petróleo, a crise das commodities, a
crise energética, as crises políticas que se multiplicaram
como vírus. Paulatina, mas paradoxalmente, o Ocidente foi
solidificando, sobre pés de barro, a construção falaciosa que
viria a dar lugar ao lixo tóxico, de primeiro impacto nos
Estados Unidos da América e logo propagado, por contágio,
ao resto do mundo com os EUA irmanado em negócios de
fantasia. A explosão (implosão, a bem dizer) do Lehman
Brothers não foi um começo, porque o rastilho que a desencadeou já vinha ardendo de longe, à vista de todos, sem que
ninguém o quisesse ver; mas também não foi um termo,
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porque as ondas de choque continuaram, ainda continuam
e não se sabe quando se atenuarão.
Curiosamente, se em trabalho científico uma nota
pessoal é permitida, a melhor e mais lúcida explicação
que me foi dada presenciar a respeito de todo este processo, suas causas, sua génese, seu quadro concetual, seu
desenvolvimento e seus vícios, foi dada por um banqueiro
Português, um dos mais prestigiados à época, que, depois,
veio a colapsar e, com ele, a sua instituição, num processo
com todas as características daquele que tão bem havia
exposto e analisado. A história tem destas ironias e os seus
atores parecem rejubilar nas suas próprias contradições.
Adiante e voltemos à China.
Durante as décadas em que a História assim se vinha
desenhando, países houve – ou porque a pobreza latente e
o subdesenvolvimento os não deixava fazer parte da mesa
onde o tal lixo tóxico se servia em pratos requintados, ou
porque ainda não tinham despertado para os negócios
internacionais, ou porque persistiam arredados do mundo
ocidental e seus vícios, ou porque o seu potencial de crescimento se resguardava, ainda por descobrir, sob o nome
comodista e pouco rigoroso de “terceiro mundo” – que
vieram, lentamente, fazendo o seu caminho. Muitos.
Entre eles, os países lusófonos, filhos de uma história e
de uma rotina política que os tinha como que abastardado e

58

O ensino do português na china

Primeira Parte

deixado à margem do devir das comunidades internacionais.
Tinham história, claro, porque não há comunidades sem
história nem territórios sem passado. Mas a sua história
tinha sido cirúrgica e prepotentemente cerzida com a de um
país outro, que não eram eles mesmos e ao qual eram forçados a chamar pátria, sem que raízes, cultura ou identidade
fizessem jus ao nome imposto. Tinham futuro, pois todos os
povos o têm. Mas havia quem porfiasse por negar-lho ou,
pelo menos, por esconder-lho. Filhos de um colonialismo
moribundo, sem saber que o era, estavam condicionados ao
apartamento da sociedade das nações. Falo, em especial,
dos países africanos de expressão portuguesa, a que poderia
juntar Timor.
Fica de fora um, claro, o Brasil. Independente há
muito, num processo original, procurava, ainda, o seu
destino e tardava em descobrir o rumo certo para fazer
render as suas potencialidades e para fazer a afirmação da
sua identidade que com nenhuma outra era confundível.
O Brasil sempre foi um país de referência no concerto dos
povos; o único problema é que, por vicissitudes internas,
demorou a compreender esse seu lugar e a missão que, com
ele, lhe cabia e que dele se esperava.
Perguntar-se-á o que todo este excurso, aparentemente
a despropósito, tem a ver com a Língua Portuguesa. Tem
muito, como se verá.
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Era da China que falávamos.
O despertar do gigante emparelhou no tempo, mais
ou menos, com a libertação dos países lusófonos das peias
do colonialismo. E coincidiu, portanto, depois dos primeiros anos de perda de tempo em lutas internas, inúteis e
fratricidas, com o esforço de estabilidade e de reconstrução
nacional, em cada um deles, e o empenhamento político,
nem sempre bem sucedido, mas sempre continuado, em
projetos de desenvolvimento.
Afinal, parece, posto que fossem baixas, talvez, as
expectativas, no seu início, o potencial de crescimento, como
veio a provar-se, era imenso, real e sem margem de risco.
Foi isso, afinal, que a República Popular da China
vislumbrou, porventura primeiro do que muitos outros,
ou, pelo menos, de forma mais consistente e pragmática
do que muitos outros. Vislumbrou e, sem perda de tempo,
passou à ação. E, como “candeia que vai à frente alumia
duas vezes”, soltou amarras em direção a África e ao Brasil.
Foi nessa altura que o Português começou a florescer
na República Popular da China.
Falemos, pois, de língua e de políticas de língua.
O Português começou a ser ensinado na China, na
década de 60 do século passado, fruto da necessidade de
relacionamento com o Brasil e nos primeiros anos do diálogo entre ambos. Inevitavelmente, as leis da economia e
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da política ditaram o caminho. A primeira necessidade de
falantes de Português fez-se sentir por ocasião do desenvolvimento de relações políticas com esse país lusófono da
América do Sul.
Começou a ensinar-se Português, quase em simultâneo, em duas instituições: o Instituto de Radiodifusão
de Beijing (hoje Universidade de Comunicação da China)
e o Instituto de Línguas Estrangeiras de Beijing (hoje,
Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing).
Explica o professor Li Changsen que, pouco tempo
depois, o processo veio a ser interrompido, em resultado
da evolução política interna na República Popular da China
e da Revolução Cultural. Só em 1973 o Português voltaria
a ser retomado, de novo naquelas duas instituições e, logo
a seguir, naquela que é hoje a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Xangai.
E assim ficou largo tempo. Uma ou duas instituições
mais não fazem, em boa verdade, a diferença.
Até que se deu a explosão ou, se se preferir, a erupção
vulcânica, como lhe chama o mesmo professor Li Changsen.
Vejamos três gráficos, qualquer deles muito sugestivo:
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Gráfico 1 – O desenvolvimento do curso de
Português na China desde 1960

Fonte: LI (2015, p. 60)

Este primeiro gráfico é aquele que acima se referiu,
do professor Li Changsen, o tal cuja forma lhe inspirou a
designação “erupção vulcânica” (LI, 2015).
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O segundo é da professora Zhao Hongling, à época docente
da Universidade de Línguas Estrangeiras de Beijing e hoje
professora na Universidade de Estudos Estrangeiros de Dalian.2
Gráfico 2 – Estudantes de Português na China
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Fonte: Zhao

O terceiro é do Dr. Liu Gang, do Instituto Politécnico
de Macau.

2

Quadro gentilmente cedido pela autora.
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Gráfico 3 – Número de estudantes admitidos
pelas instituições chinesas de 1960 a 2012

Fonte: Liu (2015, p. 119)

Há uma nota que é comum aos três quadros: o
súbito crescimento do número de instituições que ensinam
Português na República Popular da China, a que se junta, por
consequência, um crescimento não menos súbito do número
de estudantes e do número de docentes.
Ao mesmo tempo, aumentaram também os projetos
de cooperação entre essas mesmas instituições chinesas e
instituições portuguesas e brasileiras, com vistas a facultar
complementos de formação para os seus estudantes. Hoje,
a maior parte dos cursos de Português existentes na China
inclui, obrigatoriamente, um ano passado em Portugal, no
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Brasil ou noutro país lusófono. O que significa que, em paralelo, cresceu o número de estudantes chineses em universidades portuguesas e brasileiras (menos em universidades
angolanas ou moçambicanas), seja em cursos breves ou
cursos de verão, seja em cursos anuais.
O exemplo mais paradigmático é o de uma licenciatura em Tradução Chinês-Português e Português-Chinês,
licenciatura que junta o Instituto Politécnico de Macau, uma
Universidade de Beijing e o Instituto Politécnico de Leiria.
O curriculum inclui dois anos na escola-mãe e um ano em
cada uma das outras duas escolas. É fácil depreender que
os resultados só podem ser excelentes e que os tradutores
formados serão os melhores de entre os melhores.
Como respondeu o sistema a este crescimento?
Respondeu com os instrumentos de que dispunha, que eram
compreensivelmente escassos. Dito por outras palavras, este
boom, esta explosão súbita padeceu dos males de todos os
crescimentos repentinos. Dores de crescimento, digamos.
Expliquemo-nos: o sistema não dispunha de corpo
docente qualificado para fazer face à procura de uma forma
tão inesperada. Socorreu-se, por isso, de recém-licenciados,
com forte preparação já, sem dúvida, no uso do Português
para fins imediatos, como, por exemplo, a tradução, mas sem
qualificação específica para o ensino, muito menos para o
ensino do Português como língua estrangeira.
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Em inquérito recente feito a docentes de Português na
China, primeiro em 2013 e, depois, em 2014, as conclusões
são muito claras. Todos reconhecem terem problemas de formação de base e necessitarem de formação mais aprofundada
e mais específica, em vários domínios, para o desempenho
das suas funções docentes.
E, no entanto, são qualificados. No mesmo inquérito,
pode concluir-se, por amostragem, que mais de 50% dos
docentes possuem Mestrado. Mas isso não significa que
se sintam especialmente habilitados para o ensino de uma
língua não materna.
Gráfico 4 – Formação dos docentes de Português na China

Fonte: Dados do autor

As dificuldades são mais sensíveis se tivermos em
conta que se trata de ensinar uma língua não materna em
situação de imersão em contexto de língua materna. O
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Português é a língua da aula, a língua do estudo, mas não
deixa de ser uma língua artificial, na medida em que ela
é totalmente inexistente no quotidiano da vida de cada
um dos aprendentes. Problema já em si delicado, mas que
mais complexo se torna, quando temos em consideração
que essa língua materna, a tal que é a realidade do seu
quotidiano, é substancialmente diferente da língua não
materna que ensinam e que os seus estudantes aprendem:
diferente na lógica, diferente na estrutura, diferente na
fonética, diferente nos registos de elaboração, diferente,
até, no modo como recorta o real.
A verdade, porém, é que, com empenho, com esforço,
com dedicação e com entusiasmo, estes jovens docentes
vão fazendo o seu trabalho e vão fazendo o seu percurso,
muitas vezes sem grandes apoios, a não ser os que lhes
facultam as suas instituições, na medida em que esta aposta
no ensino do Português não é propriamente uma questão
de moda – é uma opção política do Governo da República
Popular da China, pelos motivos que decorrem de quanto
no começo se disse.
Tenha-se em conta, no entanto, que o caminho de
cada um destes cursos, nas respetivas universidades, não
é pacífico nem fácil. A China é um país imenso, e as suas
metrópoles, ou seja, as cidades onde as universidades se
situam, são enormes concentrações populacionais, todas
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elas com muitos milhões de pessoas. Parte das cidades onde
se situam as universidades nas quais se ensina o Português
possui mais de dez milhões de habitantes, por vezes perto
dos 20 milhões. De entre as outras, as que possuem cinco
milhões são tidas por “pequenas”.
Este tipo de organização do território ditou uma
estruturação especial do ensino superior. As universidades não são “universais”, ou seja, não alcançam todos os
domínios do saber. O que vale por dizer que as línguas,
entre elas o Português, conforme se terá já deduzido, são
ensinadas nas Universidades de Línguas Estrangeiras, nas
Universidades de Estudos Estrangeiros ou nas Universidades
de Comunicação. Apenas em Beijing, por motivos óbvios,
se aprendem línguas, também, em universidades que têm
por objetivo a economia e os negócios.
Dentro desse xadrez, não obstante a vontade política, o
Português é minoritário. Seria utópico imaginar que o Português
apresenta o mesmo nível de atração ou a mesma procura, por
exemplo, que o Inglês, o Espanhol, o Russo e, mesmo, o Japonês.
Ou seja, o quadro de competição com as outras línguas ocidentais (neste caso, o Inglês, o Francês e o Espanhol) e orientais
tem como consequência uma certa menoridade do Português.
Como lidar com essa situação?
Ocorre aqui referir um país que viveu, se é que não
vive, ainda, idênticos problemas na gestão do equilíbrio
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interno entre o Português e outras línguas ou entre os estudos
portugueses e os estudos hispânicos, por exemplo. Esse país
é os Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos da América viveram estes mesmos
problemas de crescimento, por motivos presumivelmente
semelhantes. Digamos que, quando a América descobriu o
Brasil, a sua imensidão e as suas potencialidades, os estudos
luso-brasileiros dispararam nas universidades americanas.
Isso aconteceu há muitos anos, mas o processo não foi muito
diferente daquele que sucede neste momento na China e,
em geral, na Ásia. A crise de crescimento foi sensivelmente
idêntica e as dificuldades de afirmação também.
Há cerca de 20 anos, a Associação Internacional de
Lusitanistas promoveu uma reunião de debate (hoje chamarse-ia workshop) sobre o assunto: o crescimento, os constrangimentos e dificuldades, o nível de procura, os modelos
de inserção nas respetivas universidades. Foram dois dias
de discussão muito útil, fecunda e salutar, com a presença
de um representante de cada uma das principais universidades e bem assim do Instituto Camões, da Fundação
Calouste Gulbenkian e da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento. Duas dúzias de pessoas à porta fechada,
para uma reflexão séria, participada, ponderada, como se
exige em ciência, com a finalidade de identificar problemas
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e constrangimentos, de produzir conclusões e de sugerir
planos de ação.
Dessa reunião existe, embora tenha ficado inédito, um
relato de síntese, onde se mencionam os temas agendados,
as principais intervenções, os pontos de vista expressos, o
sentido dos debates subsequentes, as sugestões consensualizadas, as conclusões gerais.
Alguns dos temas e questões são específicos do contexto
americano e só dentro dele fazem sentido.
Valeria a pena, porém, comparar, a 20 anos de distância, as “dores” de crescimento do Português na China com
o que se verificava, então, nos Estados Unidos da América
e confrontar as soluções que hoje se procuram com aquelas
que, para a América, então se apontaram.
Por exemplo, o equilíbrio interno entre o Português
e as demais línguas, dado que, nos EUA, a dependência do
Português em relação a outras línguas era manifesta.
Será, talvez, um exemplo a acolher na Ásia, onde a
concorrência com outras línguas também é notória. É certo
que um dos debates que ali se fez sentir, o do predomínio
relativo dos estudos brasileiros ou dos estudos portugueses,
não faz sentido na Ásia, onde há muito foi assumido que
o território que importa considerar é o da lusofonia, em
sentido absolutamente lato. Mas, 20 anos depois, a América
fez já, também, esse percurso, com a inclusão das literaturas
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e culturas africanas de expressão portuguesa ao lado e no
mesmo plano dos estudos luso-brasileiros.
Mas já se justifica colher a lição dos experientes
professores que participaram naquele debate, no que se
refere à relação com outras línguas. A principal rivalidade
era, reconhecidamente, com o Espanhol. Na esmagadora
maioria das universidades, os estudos portugueses viviam
“albergados”, por assim dizer, em departamentos de estudos
hispânicos. Era compreensível, convenhamos. Para usarmos
uma expressão muito corrente em outra ciência, era uma
questão de economia de escala. Na Europa, valha a verdade,
em países germânicos, por exemplo, a economia de escala
ditava outros casamentos de conveniência: os “estudos iberoamericanos” ou os “estudos de romanística”. A sobrevivência
do Português junto de pesos pesados como o Francês ou o
Espanhol não era fácil.
A conclusão a que se chegou no encontro de Washington
foi interessante: se a dimensão do Português não é bastante
para fazer a sua afirmação no contexto interno da instituição,
nesse caso a solução é aceitar pacificamente a integração
com outras áreas afins, entre as quais avulta, obviamente, o
Espanhol. E procurar obter com essa integração os melhores
resultados. E as melhores vantagens. Vejam-se as conclusões:
“A estratégia de relacionamento com os estudos de Espanhol
– os mais directos concorrentes dos estudos portugueses
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– deve obedecer a princípios de complementaridade e não
de hostilidade”. A que se junta uma outra: “O mundo dos
estudos lusófonos é, em si mesmo, uma unidade: convergência
de interesses entre Portugal, Brasil e os países africanos de
expressão portuguesa é, pois, uma estratégia prioritária
que não deve, de modo algum, ser esquecida” (FERREIRA;
ANDRÉ, 1994, p. 38-39).
Esta é uma sugestão que talvez possa fazer caminho,
também, na Ásia.
Outro debate intenso, de que dá conta o relatório síntese, tem a ver com a sujeição ou não às regras do mercado,
isto é, ao princípio da empregabilidade, onde o debate esteve
longe de alcançar unanimidade ou, até, consensos. Percebe-se
do relatório uma forte tendência no sentido de considerar
perigosa uma estratégia que fizesse depender do mercado de trabalho as regras de crescimento dos estudos
portugueses, na medida em que as universidades têm de
ser mais do que uma escola de línguas; apesar disso, não
foi contestada a afirmação de que será necessário prestar
atenção permanente ao mercado de trabalho, na medida
em que as suas oscilações poderão ditar uma maior ou
menor procura por parte dos estudantes” (FERREIRA;
ANDRÉ, 1994, p. 21).

Este é um tema inteiramente pertinente no contexto
do crescimento dos estudos de Português na China e na
Ásia. Afinal de contas, a resposta às interrogações sobre os
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motivos de tão rápido e grande crescimento é simples: é o
mercado; e, com ele, o emprego.
No mesmo inquérito feito em 2013 e repetido em 2014,
perguntava-se sobre as causas que estavam na origem da
escolha do Português pelos estudantes chineses. As respostas foram muito convergentes: o mercado de trabalho.
E perguntadas quais as saídas profissionais que os estudantes encontravam, num curso que, bem vistas as coisas,
é praticamente de pleno emprego, as respostas variavam
entre a tradução, mas no meio empresarial, o jornalismo, o
trabalho em empresas, a diplomacia. O ensino vem depois;
a investigação... não vem.
A este assunto se voltará adiante. De facto, importa
reflectir sobre se os impulsos motivacionais dos estudantes
devem interferir nas opções pedagógicas e curriculares,
por exemplo.
Do variado leque de temas abordados na reunião de
Washington a que tem vindo a fazer-se referência, subsiste
um terceiro, de pertinência, então, na América mas, em boa
verdade, pertinente, também, em qualquer outro país ou
região do mundo: a organização dos estudos portugueses
num dado país ou numa dada região. Organização, não já só
numa determinada universidade (isso é um problema interno
de cada instituição), mas no todo nacional ou no todo de
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uma região específica do globo (e esse é já um problema de
Portugal ou dos países de expressão portuguesa em geral).
Há que convir que, no caso do ensino de uma língua
estrangeira, o processo envolve sempre dois países ou, se se
preferir, um país e um conjunto de países. Simplificando: o
ensino do Português na China ou em qualquer outro país
envolve uma opção política por parte da China, como não
podia deixar de ser, já que é o país de acolhimento, mas possui
um outro lado: Portugal, ou melhor, os países lusófonos.
No que respeita à organização do sistema dentro de
cada país, as suas autoridades são soberanas; nem outra
hipótese seria considerável. Quem define as regras de funcionamento em cada país são as suas autoridades legítimas
e com competência legal e política para o efeito. Mas, se
tivermos em conta que o ensino de uma língua estrangeira
comporta sempre o envolvimento, mais ou menos acentuado,
do país que é pátria dessa língua (ou dos países, se for mais
que um, como é o caso do Português), cabe a esse ou esses
países uma palavra a dizer na gestão desse apoio.
E é aí que as coisas, muitas vezes, não funcionam.
Voltemos à reunião de Washington. O que os participantes
reconheceram é que, as mais das vezes, não havia articulação entre as várias instituições. Ou, se havia, ela resultava
de iniciativas individuais dos docentes e, muito raramente,
de um impulso vindo de fora, do país de origem. Era uma
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espécie de lei do “salve-se quem puder”. E assim acontecia
que um escritor ou um professor Português ou brasileiro
era convidado por uma universidade para uma conferência
ou uma série de lições, e partia, sem que dessa presença em
território longínquo se explorassem todas as potencialidades,
nomeadamente a presença dele em vários pontos e várias
universidades. As iniciativas das diversas instituições eram
desgarradas, desarticuladas e cada uma delas funcionava como
uma espécie de ilha isolada; bem, muitas vezes, mas isolada.
Tudo isto porquê? Por falta de articulação, porque
somente a articulação pode gerar comunicação.
Nesse encontro, foi feita uma sugestão: a criação de
um “sistema de comunicação entre as universidades onde
existem estudos portugueses, de modo a rentabilizar recursos
e meios de todo o tipo (instrumentos bibliográficos, visiting
professors, colóquios, seminários etc.)”. E defendia-se que
o desenvolvimento sustentado dos mesmos estudos portugueses “não pode circunscrever-se a cooperações de tipo
individual, fruto de boas vontades e conhecimentos pessoais,
e tem forçosamente de responder às necessidades de articulação, coordenação, integração” (FERREIRA; ANDRÉ, 1994,
p. 37). Nunca chegou a ser praticada a solução para que se
apontava aqui, sabe-se lá por quê. Ou saber-se-á, mas é tarde
e estamos longe demais para voltar ao assunto. Há países
onde esse princípio foi aplicado. França é um deles, talvez
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por força do peso da comunidade portuguesa e do peso do
ensino do Português em todos os níveis de ensino.
Mas não se justificaria pensar soluções dessa natureza,
não apenas para a China, como, até, para a Ásia e, no fundo,
para os países ou regiões onde o ensino do Português possui
peso considerável?
Na China, por exemplo, essa articulação tem um espaço
ideal para se concretizar: Macau. Por motivos de ordem
histórica, por motivos de ordem geográfica, mas também
por motivos de ordem cultural e por motivos de ordem política, tanto mais que o Executivo da Região Administrativa
Especial de Macau favorece e estimula esse papel de ponte
e plataforma que a Macau cabe, de pleno direito, no que
respeita ao Português.
Em boa verdade, o Centro Pedagógico e Científico da
Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau foi criado,
em parte, com objetivos não muito distintos desse. Mas seria
desajustado falar aqui pro domo mea. Em todo o caso, fica a
nota: adivinha-se que o motivo para não concretizar mecanismos de coordenação tem a ver, em boa parte dos casos, com
os eventuais custos financeiros que essa opção pode acarretar.
Mas isso pode até nem ser verdade. Às vezes, basta procurar o
parceiro certo e acordar com ele os mecanismos de articulação;
se houver vontade política local, como existe, por exemplo, no
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caso de Macau, em relação à China e à Ásia, os custos de uma
opção desta natureza seriam praticamente nulos.
Esta opção não é ingénua, porque pressupõe uma
convicção que é, ao mesmo tempo, uma espécie de rejeição
de um mito: a convicção de que é impossível, à distância de
milhares de quilómetros, não obstante as virtualidades da
comunicação na aldeia global, fazer a articulação do ensino
do Português na Ásia a partir de Lisboa. Esse é um mito
que não faz sentido nem tem razoabilidade e que diminui
consideravelmente as possibilidades de sucesso a um projeto
de intervenção consistente.
Um terceiro aspeto que suscitou aceso debate na reunião é o da empregabilidade dos cursos e a sua relação com
as opções programáticas, curriculares, pedagógicas etc. A
pergunta, no fundo, é simples: o horizonte de expectativa
dos estudantes, no que respeita ao mercado de trabalho
que os aguarda, findo o seu percurso universitário, deve ser
determinante na organização dos cursos, na definição da
malha curricular e no modo como se desenvolve o processo
de ensino-aprendizagem? Por outras palavras: atendendo
a que as instituições de ensino superior são, por definição,
espaços de investigação e ensino, devem elas subordinar-se
às contingências do emprego, ou melhor, da empregabilidade,
ou devem, pelo contrário, alhear-se dessa realidade e separar
dela a sua missão e o modo de a concretizar?
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O debate é antigo e não se circunscreve ao ensino do
Português; é, aliás, corrente, em especial nas Faculdades de
Letras e Humanidades, onde muita gente sustenta que o ensino
não deve ser, em circunstância alguma, “profissionalizante”.
Ninguém pensará o mesmo de um curso de Arquitetura, por
exemplo, ou de Engenharia ou de Medicina. Mas adiante.
Já acima se viu que o debate realizado em 1994 pelos
principais responsáveis do Português nos EUA evoluiu também, em dado momento, em torno dessa temática.
A questão é pertinente, de facto. Olhemo-la à luz da
evolução dos estudos de lusitanística nas últimas décadas,
para não dizer de há um século para cá. Um olhar atento
pelos mais notáveis vultos dos estudos portugueses e lusófonos durante o último século, fora dos países de Língua
Portuguesa (é isso que está em causa, claro), mostra-nos que
foram, na generalidade, grandes filólogos, uns linguistas,
outros profundos conhecedores da literatura portuguesa
e brasileira, ou, ainda, historiadores de relevo. Citemos ao
acaso: Wilhelm Storck (morreu já no século XX), Carolina
Michaelis de Vasconcelos (lecionou em Portugal, mas era
alemã), Luciana Stegagno Picchio, Paul Teyssier, Adrien Roig,
Stephen Reckert, Dieter Woll, Joseph Piel, Arthur-Lee Francis
Askins, Giuseppe Tavani, Clive Willis, Roger Bismut, Dietrich
Briesemeister, René Lawton, Charles Boxer... e seria um nunca
mais acabar de nomes a quem os estudos da lusofonia, na
História, na Linguística, nos Estudos Literários, tanto devem.
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Essa plêiade de grandes mestres formou gerações de
discípulos, bem entendido. Mas... o que movia aqueles que
se abrigaram ao seu magistério? Não era seguramente, ao
longo do século passado, um emprego acessível e facilmente
disponível numa multinacional, nos corredores da diplomacia
ou em gabinetes de empresas voltadas para a exportação e a
importação. O mundo não era o que é hoje. O mercado global
estava mais ou menos longínquo e ainda não se adivinhava,
pelo menos com os contornos de feira franca à escala global
que são, hoje, a sua característica.
Ao contrário das gerações de estudantes que frequentaram as aulas de tais mestres e que continuaram a sua obra, os
que procuram, hoje, o estudo do Português regem-se por objetivos bem mais comezinhos e pragmáticos: a garantia de um
posto de trabalho, no mundo onde as regras da sobrevivência
predominam sobre muitas outras. Haverá – há – alguns, por
sinal, não tão poucos como isso, e ainda bem, que pretenderão
estudar a literatura dos países africanos, a literatura brasileira,
a literatura portuguesa; outros que nutrem admiração pelas
culturas da lusofonia, esse universo riquíssimo e que, enquanto
todo, possui, ainda, vastos campos para estudar, desde logo na
sua fantástica dimensão de interculturalidade; outros, ainda,
que pretendem dedicar-se à linguística portuguesa, em alguma
das suas múltiplas disciplinas e concretizações; e por aí fora.
Mas não são, sem dúvida, o maior número.
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A maior parte pretende aprender Português. Ponto
final. Português, como língua de um vasto conjunto de falantes, a quinta mais falada do mundo, mas, sobretudo, a língua
de um povo que faz a ponte entre o Ocidente e a África (e,
também, o Oriente) e a língua de um conjunto de economias
emergentes que serão amanhã realidades incontornáveis,
do ponto de vista económico e do ponto de vista político, no
concerto das nações.
Por ser grande esse número, por ser, sem sombra de
dúvida, o maior número dos que estudam Português em
instituições universitárias de todo o mundo não lusófono,
merecem que se lhes dê atenção. E dar-lhes atenção significa
admitir que esse pragmatismo tem de ter consequências no
que toca, como se disse atrás, a opções programáticas, a
opções pedagógicas, à estruturação de malhas curriculares,
à elaboração de meios auxiliares de ensino, aos modelos
didáticos para concretizar esse mesmo ensino.
Enunciar em pormenor as mudanças que tal opção
implica levar-nos-ia muito longe e não caberia nas páginas, já
de si demasiado longas, desta reflexão. Mas, se de política de
língua se trata, é importante que este desafio seja encarado e
assumido sem ambiguidades: o novo horizonte de expectativas
dos estudantes e dos potenciais estudantes tem de implicar
necessariamente uma mudança de paradigma no ensino.
E a literatura? E a linguística? Estarão elas condenadas
ao ostracismo no modelo que assim se preconiza? Não, longe
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disso. A literatura é elemento fundamental para a aprendizagem da língua e da cultura. E a linguística é a disciplina
nuclear para a compreensão e exposição da língua que se
pretende ensinar. Apenas há que subverter ligeiramente a
hierarquização das coisas. A literatura, se utilizada como
instrumento ao serviço da aprendizagem da língua, não deixa
de ser aprendida e apreendida enquanto literatura, arte da
palavra e arte do pensamento. Da linguística, por definição,
com maior propriedade isso se pode afirmar. Se a linguística
é a ciência que estuda tecnicamente a língua, ela mesma está
presente, necessariamente, no ensino dessa mesma língua.
Quanto à cultura, seria simplista dizer dela o mesmo
que se diz da literatura. De facto, não se pode ensinar uma
língua sem falar do povo ou dos povos que a falam. Não é
possível fazê-lo em relação às línguas que se não falam já,
por maioria de razão será impossível em relação àquelas que
se falam. Mas tenhamos atenção a tentativas de hegemonia
que se não compadecem com a realidade do mundo de hoje:
o que deve ser objeto dos programas e, portanto, da atividade
docente são a cultura e a literatura dos países de Língua
Portuguesa e não de um só ou dois desses países. Durante
muitos anos, a aprendizagem do Português centrou-se em
Portugal: os seus usos e costumes, os seus monumentos, a sua
história, a sua etnografia, a sua literatura, as suas cidades.
Nalguns casos, também, no Brasil. O resto foi ficando de fora.

81

O ensino do português na china

Primeira Parte

Ora, a grande riqueza da Língua Portuguesa é ser a
língua de comunicação de um vasto mosaico de culturas,
de fronteiras vastas como o mundo, forjadas num processo
de diálogo cultural e, por vezes, miscigenação, de séculos.
Pretender reduzir todo esse mosaico, riquíssimo, a um
espectro simplificado, além de errado do ponto de vista
metodológico e do ponto de vista político, seria errado do
ponto de vista do resultado final e constituiria uma fraude
que nada pode legitimar (para não dizer que representaria
uma espécie de neocolonialismo fora de tempo).
Voltemos, pois, à China. É tudo isto, afinal, que está
em causa. Vejamos, em relance e em breve síntese.
Formação. Os docentes de Português na China necessitam, desde logo, de maior formação; uma formação inicial
mais adequada às suas funções de professores de PLE e uma
formação contínua que lhes permita suprir as dificuldades
iniciais e as dificuldades de percurso. Essa formação tem
de ser dada por pessoas competentes nas áreas em causa,
sob pena de não surtir o efeito necessário e de se traduzir
em investimento perdido. Neste, como noutros aspetos,
não pode haver lugar a improvisos. Essa formação tem de
ser ministrada, em especial, por pessoas com qualificação
específica em PLE, se for essa a área que está em causa; e
pode ser feita numa articulação entre instituições dos vários
países, mas, desejavelmente, centrada em Macau, que deve
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ser a base logística e operacional de todo este processo, pelos
motivos históricos, culturais, geográficos e políticos que já
ficaram expostos acima.
Materiais. O ensino do Português na China necessita
de materiais de apoio. Muitos materiais especificamente
concebidos para a realidade chinesa. Esse é outro mito a
derrogar de uma vez por todas: o de que é bastante a eficácia
de materiais utilizados em Portugal ou no Brasil. Já atrás
ficou dito que: a) a língua chinesa é profundamente diferente
da Língua Portuguesa e das demais línguas ocidentais, na
forma, na estrutura, na lógica que subjaz à sua organização,
na sua construção semântica, se a expressão é permitida
ou, se se preferir, no modo como recorta o real; b) o ensino
do Português a chineses enfrenta dificuldades peculiares,
bem diferentes daquelas que conhece o ensino do mesmo
Português a falantes de outras línguas. Isso requer materiais
diferentes. Dirá alguém que servem os materiais usados no
ensino a chineses em Lisboa ou em São Paulo etc. Não é bem
assim. Um chinês que aprende o Português em Portugal
ou no Brasil ou em Angola ou em Moçambique não está
nas mesmas condições daquele que o aprende na China. O
primeiro aprende a língua que ouve no quotidiano. O segundo
raramente ouve a língua que aprende, a não ser em sala de
aula, já que vive imerso em contexto da sua língua materna.
Tais materiais, por isso, têm de ser concebidos por ou com a
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colaboração ativa de quem está no terreno e conhece de perto
a realidade, as suas dificuldades e os seus constrangimentos.
O Centro Científico e Pedagógico da Língua Portuguesa
do Instituto Politécnico de Macau está empenhado neste
processo. Assim consiga levar tal barco a bom porto, já que
existem em volta a necessária vontade política e o apoio
institucional de que o processo necessita.
Finalmente, a articulação. Todo este processo, como
se disse, carece de ser articulado. Podem ser exímios os executantes, os músicos, de uma orquestra. Pode ser brilhante
a partitura. Tudo genial. Mas, se não houver articulação,
ou seja, no caso da orquestra, se não houver direção, o
resultado será um concerto dado com brio e brilhantismo
individuais, mas com “independência”. O mesmo é dizer,
medíocre, quando não um fracasso. Também aqui Macau
pode e deve desempenhar um papel fulcral. Possui meios,
possui determinação política, que pôs o Português entre as
suas opções estratégicas, possui uma história e uma posição
que lhe conferem essa missão.
Uma política de língua, em suma, seja para o Português
seja para outra língua qualquer, deve ser aquela que saiba
lidar com todas estas variáveis e condicionantes, gerir todos
estes atores e protagonistas, equilibrar todos estes interesses
e estratégias singulares, fazer convergir todos estes objetivos
e meios para os alcançar.
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Uma política de língua tem de saber responder sempre
às perguntas elementares: a quem? o quê? como?
A República Popular da China e a Ásia constituem
terreno de eleição para que os países de Língua Portuguesa,
desde logo Portugal, mas também o Brasil, revelem capacidade para assumir de forma estratégica e consistente uma
política de afirmação do Português e das culturas dos países
lusófonos. É isso que se espera. A ocasião é propícia e pode
não se repetir, com esta conjugação de fatores: a apetência
do público, o empenho do poder político (dos poderes políticos), o interesse das universidades, a disponibilidade de
parceiros no terreno.
Ponto é que as instituições nos países lusófonos, em
especial, repita-se, em Portugal e no Brasil, no Governo e na
Universidade, tenham a agudeza de engenho e a sabedoria
bastante para dar resposta ao desafio.
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COOPERAÇÃO PARA PROMOVER
UM MELHOR DESENVOLVIMENTO
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Resumo
O presente trabalho aborda a questão de melhorar o
nível académico e as competências profissionais dos professores chineses de Português Língua Estrangeira (PLE)
no contexto da grande expansão do ensino de Português na
China, utilizando, quando possível, os meios disponíveis.
Um dos meios mais importantes trata-se de reforçar o intercâmbio e a cooperação, tanto entre as instituições de ensino
superior chinesas com ensino de PLE, como entre estas e
suas congéneres lusófonas. Pode-se assistir reciprocamente
às aulas, compartilhar os recursos docentes, colaborar na
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preparação de materiais didáticos, convidar os professores
de outras universidades para dar palestras ou seminários,
colaborar na elaboração do referencial curricular para o
ensino da Língua Portuguesa (LP) na China, como também
colaborar nas várias atividades desenvolvidas no âmbito do
Consórcio para Cooperação e Intercâmbio para as Culturas
e Línguas Portuguesa e Chinesa.
Palavras-chave: Ensino de PLE. China. Cooperação.

Abstract
This is a paper that addresses the issue of improving
the academic standards and professional competences of
Chinese teachers of Portuguese as a Foreign Language in
the context of the great expansion of Portuguese teaching in
China by adopting, when possible, certain measures. One of
the most important measures is to enhance cooperation and
exchange, both among Chinese higher education institutions
that offer Portuguese as a foreign language, and between
these one and their counterparts in the Portuguese-speaking
countries. These universities can attend classes reciprocally,
share the teaching resources, collaborate in the preparation of
teaching materials, invite professors from other universities
to give lectures and seminars, collaborate in the preparation
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of curriculums for the teaching of the Portuguese language
in China, as well as participate in various activities carried
out in the framework of the Consortium for Cooperation and
Exchange of Portuguese and Chinese Cultures and Languages.
Keywords: Teaching Portuguese as a Foreign Language
(TPFL). China. Cooperation.

摘要
摘要：本文主要探讨在中国葡语教学大发展的背景下如
何尽可能利用现有条件，提高中国葡语教师的专业水平和教学
能力。我们认为其中一个重要的手段就是加强中国开展葡语教
学的高校之间的合作和交流，以及这些高校与与葡语国家高校
之间的合作和交流。各校可以相互听课、共享师资、合作编写教
材、邀请其他学校老师举办讲座和合作编写教学大纲等，也可以
参与在“中葡语言文化合作交流联合体”框架下开展的多项活动。
关键词：外国人的葡语教育，中国，合作
Para atender ao aumento contínuo da procura de
talentos de Português no mercado chinês, provocado pela
intensificação sustentada das relações entre a China e os
países lusófonos, desde o início do novo século, o ensino da
Língua Portuguesa (LP) na China tem experimentado uma
expansão extraordinária, com a abertura de cada vez mais
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cursos de Graduação em Língua e Cultura Portuguesas. E,
enquanto isto, os problemas respeitantes ao corpo docente,
materiais didáticos e padrão do ensino também se revelam
cada vez mais agudos.
A falta quantitativa e qualitativa de professores talvez seja o mais relevante de todos os problemas existentes.
Sabe-se que a formação de professores é um trabalho demoroso, que não se faz de um dia para o outro. No entanto, a
abertura de novos cursos de Português na China tem vindo
a crescer a um ritmo tão rápido que não se tem dado tempo
a essa formação. Muitos jovens, tendo concluído o Mestrado,
ou mesmo a Graduação em Língua e Cultura Portuguesas,
foram trabalhar diretamente como professores, ministrando
as disciplinas que exigem muita preparação académica e
experiência profissional, ou até abrindo novos cursos de
Graduação. Não é raro encontrar nas universidades chinesas
com ensino de Português um corpo docente formado por
dois ou três jovens professores, sem muita experiência de
ensino, nem nenhum professor experiente ao lado a dar-lhes
apoios e orientações.
Um corpo docente não muito bem preparado constitui a origem de vários outros problemas, como a qualidade de ensino, a preparação de materiais didáticos, entre
outros. Então, existe alguma solução para isso? Pensamos
que neste momento a melhor solução talvez consista no
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desenvolvimento de intercâmbio e cooperação, não só entre
as próprias instituições chinesas, mas também com as suas
congéneres lusófonas. Obviamente que isto não vai resolver
todos os problemas, mas ajuda.
A nível doméstico, o intercâmbio e a cooperação podem
realizar-se de várias formas, nomeadamente:
a) Assistir às aulas. Os professores de uma universidade
podem ir assistir às aulas de Português numa outra universidade, e vice-versa. Sobretudo os jovens professores podem ir
assistir às aulas dos professores mais experientes. Neste caso,
exige-se um espírito aberto de todos, dispostos a aprender com
os outros ou compartilhar com os outros a sua experiência e os
seus conhecimentos. No momento em que se verifica impossível
fazer formação em larga escala de professores chineses de
Português devido ao facto de estarem todos presos ao trabalho
pedagógico, esta talvez seja uma boa forma de melhorar a
habilidade profissional dos jovens professores.
b) Compartilhar os recursos docentes. De forma geral,
as universidades chinesas com ensino da LP encontram o
mesmo problema de falta de professores, tanto quantitativamente como qualitativamente, o que faz com que algumas
disciplinas importantes não sejam possíveis de ser oferecidas
em algumas instituições. Neste caso, sugere-se que estas
universidades contratem os professores das outras universidades para ministrar as disciplinas em falta e que mandem,
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ao mesmo tempo, os seus próprios professores assistirem às
aulas, aprendendo com os professores visitantes, de forma
que num futuro próximo possam assegurar essas disciplinas
por eles próprios. É, na verdade, uma medida de duplo efeito:
oferecidas as disciplinas e preparados os próprios professores.
c) Colaborar na preparação de materiais didáticos. A
elaboração de materiais didáticos é um trabalho que exige não
só um perfeito conhecimento da matéria-alvo de ensino, como
também rica experiência profissional, e é sempre aconselhável
trabalhar em grupo. Assim sendo, nem todos os professores
estão aptos a isso, como também nem todas as universidades
chinesas com ensino da LP reúnem condições humanas para
o trabalho. Então, pode-se efetuar uma colaboração entre
diferentes universidades, formando um grupo de trabalho
composto pelos professores provenientes dessas universidades
para que, em conjunto, se elaborem os materiais pretendidos.
d) Convidar os professores de outras universidades para
dar palestras ou seminários. Os professores das diferentes
universidades têm áreas de especialização divergentes, o que
constitui uma rica fonte de recursos académicos a explorar,
uma vez que, neste momento, poucas universidades chinesas
com ensino de Português possuem um corpo docente que seja
capaz de cobrir todas as áreas essenciais de estudos de Língua
e Cultura Portuguesas. Assim, convidar os professores das
outras universidades para dar palestras ou seminários não
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deixa de ser uma boa forma de aproveitamento dos recursos
alheios para o bem do nosso próprio ensino de Português.
e) Colaborar na elaboração do referencial curricular
para o ensino da LP na China. Embora o ensino da LP já
exista no nosso País há mais de meio século, não foi elaborado
até agora nenhum referencial curricular, estabelecendo o
padrão de um curso de Graduação em Língua e Cultura
Portuguesas. Assim, cada um faz como entende melhor. E
se houver uma nova instituição interessada em abrir o curso
de Português, não tem um padrão que sirva de referência.
Por isso, torna-se urgente as universidades chinesas com
ensino da LP colaborarem na elaboração de um referencial
curricular, levando em consideração a situação geral do
ensino da LP no País e as exigências concretas do mercado.
Em relação ao intercâmbio e à cooperação com as
instituições de ensino superior dos países lusófonos, na
verdade, a maioria das universidades chinesas com ensino
da LP mantém parceria com as suas congéneres lusófonas,
especialmente no que diz respeito à troca de estudantes. Mas
talvez se possa fazer mais nas áreas de troca de professores,
preparação de materiais didáticos, desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa, entre outros.
Falando no intercâmbio e na cooperação entre as instituições de ensino superior chinesas e lusófonas no domínio do
ensino da LP na China, gostava de aproveitar para apresentar
um pouco sobre o Consórcio para Cooperação e Intercâmbio
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para as Culturas e Línguas Portuguesa e Chinesa, criado em
maio de 2014, embora já conhecido de quase todos.
Trata-se de uma plataforma de cooperação criada pelos
governos chinês e Português durante a visita do Presidente da
República Portuguesa Cavaco Silva à Universidade de Estudos
Estrangeiros de Beijing (BFSU, na sigla em inglês) no âmbito
da comemoração do 35º aniversário do estabelecimento das
relações diplomáticas entre a República Popular da China
e a República Portuguesa. O objetivo principal da criação
do Consórcio era exatamente promover o intercâmbio e a
cooperação entre a China e os países lusófonos na área do
ensino da Língua Portuguesa na China e da Língua Chinesa
no mundo lusófono. E, para isso, a BFSU e a Universidade
de Lisboa (ULisboa) foram indicadas respetivamente como
entidades convocadoras dos dois lados.
Para uma melhor execução dos trabalhos do Consórcio,
foi instalado na BFSU o Centro BFSU-ULisboa-Camões, que
é codirigido por um diretor chinês e um diretor Português,
indicados respetivamente pela BFSU e pela ULisboa, e que
tem como missão a implementação dos trabalhos concretos
do Consórcio. Cabe aos diretores a elaboração dos planos
anuais de trabalho do Consórcio e a organização das respetivas
atividades. No que diz respeito ao ensino da LP na China, de
acordo com o previsto no Protocolo entre a Universidade de
Lisboa e a Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing
sobre a Criação do Consórcio para Cooperação e Intercâmbio
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para as Culturas e Línguas Portuguesa e Chinesa, serão
desenvolvidos essencialmente os seguintes trabalhos:
a) Organizar na China o congresso bienal sobre o ensino
da LP no País;
b) Organizar, na BFSU, sessões de formação de curta
duração para os professores chineses da LP, sendo os formadores professores e especialistas convidados dos países lusófonos;
c) Colaborar na elaboração de materiais didáticos;
d) Colaborar na seleção de leitores da LP;
e) Efetuar troca de estudantes;
f) Colaborar na criação de programas conjuntos de
licenciatura, mestrado e doutoramento;
g) Colaborar na preparação de glossários/dicionários
Chinês-Português/Português-Chinês em áreas específicas;
f) Organizar exposições, festivais e outras atividades
culturais.
É de salientar que o Consórcio, embora criado pelos
governos da China e de Portugal, é uma plataforma aberta
a todos os países de língua oficial portuguesa, pelo que será
muito bem-vinda a participação das instituições de ensino
superior de todo o mundo lusófono nos trabalhos acima referidos, como também vamos convidar certamente professores e
especialistas dos diferentes países lusófonos para participarem
nas atividades organizadas no âmbito do Consórcio.
As relações entre a China e os países lusófonos estão a
desenvolver-se a um ritmo rápido em quase todas as áreas.
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Para acompanhar este desenvolvimento, o ensino da LP na
China vai continuar a aumentar, trazendo novos desafios
para todos nós. E enquanto ainda não somos individualmente
grandes e fortes, reunir-nos para fazer face, em conjunto, a
esses desafios não só é importante, como também é benéfico
para todos. Vamos fazer o esforço juntos.
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Resumo
Este artigo discute alguns aspectos relacionados ao
diálogo entre a China e a Língua Portuguesa, com especial
enfoque nas ações político-linguísticas em desenvolvimento e
nas perspectivas que se podem projetar nesta área quanto ao
ensino e à formação de professores de Português como Língua
Estrangeira. Com este objetivo, apresentamos um breve cenário
da China e seus desafios políticos na contemporaneidade,
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sobretudo no que se refere a um comportamento de abertura
para o mundo, em diferentes campos, inclusive das políticas
de promoção do ensino das línguas estrangeiras. Em seguida,
discutimos como o Português aparece nesse cenário e de que
modo esta língua tem representado uma opção estratégica para
a China em seu processo de crescimento e de desenvolvimento
político e econômico. Finalmente, refletimos sobre algumas
perspectivas para o desenvolvimento de ações nas áreas de
ensino e de formação de novos professores de PLE na China.
Palavras-chave: China. Português Língua Estrangeira.
Políticas linguísticas. Ensino e formação de professores.

Abstract
This article discusses some of the aspects related to the
dialog between China and the Portuguese Language, with a
special focus on current political-linguistic actions and the
prospects in this area as to the teaching and the training
of teachers of Portuguese as a foreign language. With this
purpose, we present a brief scenario of China and its political challenges in the contemporary world, especially with
regard to an attitude of openness to the world, in different
fields, including policies for the promotion of the teaching
of foreign languages. Then, we discuss how the Portuguese
language appears in this scenario and how this language has
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represented a strategic option for China in its process of growth
and political and economic development. Finally, we reflect
on some perspectives for the development of actions in the
areas of teaching and training of new teachers of PLE in China.
Keywords: China. Portuguese as a Foreign Language.
Language Policy. Teaching and teacher training.

概述
本文讨论了有关中文和葡语的一些对话性的问题，特别注
重剖析语言学和政治这种关系的发展，以及我们可以在葡语作为
一门外语的教学和教师的培养作出的努力。为此，展示了在当代社
会中国及其政治挑战的简要情况，特别提及到了中国向全世界开
放的政策。还有各种在不同的领域的政策，包括促进外语教学的
策略。随后，讨论了在这种情况下葡萄牙语是如何出现的，以及在
中国的政治经济增长发展的进程中，这种语言以何种方式代表了
一种中国的战略选择。最后，我们反思一些关于在中国葡语教学
和新的葡语教师培养的发展前景。
关键词：中国 - 葡萄牙外语 - 语言政策 - 教育和教师培训

Cenário
A China, tantos séculos de existência como Estado,
alternou historicamente períodos de maior abertura para o
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mundo e para o comércio, com outros de fechamento e de
reclusão. A Rota da Seda, marítima ou terrestre, por exemplo,
foi um desses momentos históricos de abertura, seguido por
outro de fechamento que interrompeu o florescente comércio
com a Europa, a África e outras partes da Ásia.
Segundo analistas como George Friedman (2009), a
abertura comercial da China conduz rapidamente ao enriquecimento de uma parte do seu território – a sua costa leste –,
fenômeno que faz aumentar a desigualdade em relação ao
seu interior, que não acompanha o mesmo ritmo de crescimento. Essa diferença estrutural pode conduzir a graves
problemas para a governabilidade e, em menor escala, para
a própria unidade política do país. Por isso, a China teria
historicamente duas alternativas: ou permanece fechada, em
uma economia semiautárquica de baixa taxa de crescimento
e menor desigualdade, ou cresce muito rapidamente, com a
produção de grandes superávits, que permitam uma relativa
distribuição da riqueza em direção ao interior empobrecido,
amenizando os conflitos do aumento da desigualdade.
Desde Deng Xiaoping, a China se encontra novamente
em uma fase de abertura e, portanto, de crescimento acelerado,
puxado pela sua costa leste. O crescimento muito acima da média
mundial, em um modelo de “capitalismo de Estado”, ao dar ao
governo instrumentos para uma melhor governabilidade interna,
permite que o país se volte com mais afinco ao planejamento
das suas relações internacionais, elemento essencial numa

100

O ensino do português na china

Primeira Parte

economia que cresceu, nos últimos tempos, sobretudo pelos
efeitos da exportação. Como dizem Power e Mohan (2010, p. 2),
China’s growth has required a concerted economic
internationalisation and with it changing foreign policy
discourses, that bring China closer binationally and multilaterally to other countries. As a result the orientation
of China’s vision of “development” both nationally and
internationally is shifting. Although still premised on
long-standing claims of “peaceful” and “harmonious”
cooperation part of China’s recent internationalisation is
the extension of a “new”, “pragmatic” vision of development. This ‘new’ vision of interaction around development
cooperation is growth-oriented and market-based leading
some observers to characterise it as “market extremism”,
even a form of neo-liberalism, though one with “Chinese
characteristics” in recognition of the traces of Maoism
and the continuing importance of the state.1

1

O crescimento da China exigiu uma internacionalização econômica concertada e com a mudança dos discursos da política externa, que aproximam a
China de forma binacional e multilateral de outros países. Como resultado,
a orientação da visão de “desenvolvimento” da China, tanto a nível nacional
como internacional, está mudando. Embora ainda se baseie em reivindicações de longa data da cooperação “pacífica” e “harmoniosa”, parte da
recente internacionalização da China é a extensão de uma visão “nova”,
“pragmática” do desenvolvimento. Esta “nova” visão de interação sobre
a cooperação para o desenvolvimento é orientada para o crescimento e
baseada no mercado, levando alguns observadores a caracterizá-la como
“extremismo do mercado”, uma forma de neoliberalismo, embora com
“características chinesas”, com reconhecimento dos vestígios do Maoísmo
e da contínua importância do estado.
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Esta abertura e internacionalização têm óbvias consequências para as políticas das línguas, em especial para
a política de línguas estrangeiras em um país que, em fases
passadas, pelo isolamento relativo da sua economia, não
estimulou de forma massiva o aprendizado de línguas
forâneas, acumulando um déficit de profissionais proficientes nas principais línguas internacionais. Na nova
fase de abertura, no entanto, o ensino e o aprendizado de
línguas estrangeiras teve um crescimento exponencial,
como afirma Li Yumin (2010, p. 73):
New demands for foreign languages are emerging as China
is evolving from a “localized nation” to an “internationalized nation”, which calls for and promises new opportunities
for foreign language planning in China. Two crucial factors,
national development and information management, should
be considered in planning our foreign language policies.
In addition, the actual use of foreign languages in the
country, the less-commonly-used foreign languages, the
translation from other languages into Chinese and from
Chinese into other languages, the use of foreign languages in public spheres and in foreign communities inside
China, the demands for foreign languages in the military,
border defenses, national security and other vital areas,
and the teaching of foreign languages to the general public,
should all be taken into account in developing our national
foreign language policies. A national institution is needed
to manage and coordinate the use and teaching of foreign
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languages in China and research on the legal status of
foreign languages in China becomes a top priority.2

Nesse contexto, o crescimento do interesse pela
Língua Portuguesa e, consequentemente, das iniciativas
para a abertura de cursos de formação de professores
equivalem ou até ultrapassam a média das demais línguas
do sistema chinês de ensino de línguas, ainda que não,
muitas vezes, numericamente:
As duas primeiras licenciaturas de Português na China
surgiram na década de 1960. Entretanto, segundo referiu
ontem Lei Heong Iok, “até ao ano lectivo 2014-2015, pelo
menos 32 universidades chinesas tinham criado ou vão
criar o curso de Língua Portuguesa em quase todas as
regiões do país”. “Sem dúvida, já não podemos usar o termo
‘expansão’, para qualificar esta ascensão inesperada da
2

Novas demandas para as línguas estrangeiras estão emergindo no
momento em que a China está evoluindo de uma “nação local” para uma
“nação internacionalizada”, que exige e promete novas oportunidades
para o planejamento do idioma estrangeiro na China. Dois fatores cruciais,
desenvolvimento nacional e gerenciamento de informações, devem ser
considerados no planejamento de nossas políticas de língua estrangeira.
Além disso, o uso real de línguas estrangeiras no país, as línguas estrangeiras menos comumente utilizadas, a tradução de outras línguas para
o chinês e o chinês para outras línguas, o uso de línguas estrangeiras
em áreas públicas e em comunidades estrangeiras dentro da China, as
exigências de línguas estrangeiras nas forças armadas, as defesas da
fronteira, a segurança nacional e outras áreas vitais, e o ensino de línguas
estrangeiras para o público em geral devem ser levados em consideração
no desenvolvimento das nossas políticas nacionais de língua estrangeira.
É necessária uma instituição nacional para gerir e coordenar o uso e o
ensino de línguas estrangeiras na China e a pesquisa sobre o estatuto
jurídico das línguas estrangeiras na China é a principal prioridade.
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língua de Camões na China, mas sim termos como ‘erupção
vulcânica’ ou ‘explosão nuclear’” (LING, 2017, p. 1).

Várias razões podem ser citadas para este desenvolvimento. Em primeiro lugar, é preciso não esquecer
que a Língua Portuguesa foi a primeira língua de origem
europeia a chegar na China de forma sistemática, no bojo
das Grandes Navegações, com a fundação de Macau em 1557,
e que foi também o último enclave ocidental em território
chinês, retornando à República Popular somente em 1999.
O retorno de Macau à China, e o estatuto da sua integração
como Região Administrativa Especial (RAEM), com moeda
e legislações próprias, permitiu a oficialidade do Português
por 50 anos, até 2049, portanto, o que tecnicamente torna
esse idioma, junto com o inglês de Hong Kong, uma das
línguas oficiais da China.
O longo contato da China com Portugal, o estatuto do
Português como uma das línguas do país, e até mais do que
isso, a existência de um conjunto de países de língua oficial
portuguesa que se caracterizam, entre outras coisas, como
fornecedores de matérias-primas, essenciais ao crescimento
industrial chinês, além de parceiros diplomáticos no tabuleiro
de xadrez das relações internacionais, levou à criação do Fórum
para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa (Macau), em 2003, mais conhecido como Fórum de Macau, entidade destinada a coordenar
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as relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa
(PLP), para além das relações bilaterais entre os países. Na
estratégia do Fórum de Macau, a diferença entre as relações
da China com Brasil e Portugal, por um lado, e as relações com
os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e
Timor-Leste, por outro, diz respeito a uma maior possibilidade
de troca de matérias-primas por serviços, estratégia que tem
sido responsável pelo crescimento da presença de empresas
chinesas de construção civil em Angola e Moçambique, mas
também em Cabo Verde e Timor-Leste.
Outra frente de fundamental importância para a
reforma da governança global e para uma melhor defesa
dos interesses dos países emergentes foi a conformação do
BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – como
um grupo de ação da política internacional, com perspectivas
de se firmar como uma organização formal.
O termo BRIC foi cunhado por Jim O’Neill, em 2001, em
um texto intitulado Building Better Global Economic BRICs,
e tornou-se oficialmente BRICS em 2011, quando a África
do Sul foi oficialmente incorporada ao grupo. O surgimento
do que hoje se conhece como BRICS criou novas formas de
análise e compreensão da economia mundial, colocando ao
lado das nações já consideradas desenvolvidas, aqueles do
bloco emergente e com grande potencial competitivo.
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O grupo BRICS surge como fórmula para viabilizar
alternativas ao domínio financeiro do grupo de países conhecido como G-7, com os seus tradicionais instrumentos de
ordenação financeira mundial, como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Não é por outra
razão que o projeto mais impactante dos BRICS tenha sido
a criação do Banco dos BRICS, oficialmente Novo Banco de
Desenvolvimento (NBD). Em 2014, o grupo de economias
emergentes assinou o documento para criar o Novo Banco de
Desenvolvimento, com um capital projetado de 100 bilhões
de dólares e um fundo de moeda de reserva no valor de mais
outros 100 bilhões de dólares, focado no financiamento de
grandes obras de infraestrutura e na estabilização das moedas
dos associados. O banco dos BRICS terá sua sede em Xangai, na
China, um primeiro presidente indiano e um brasileiro como
presidente do Conselho de Administração do banco. A Rússia
nomeará o presidente do Conselho de Governadores e a África
do Sul sediará o Centro Regional Africano da instituição. O
NBD deverá também impulsionar ainda mais o comércio entre
os cinco componentes do grupo, que já movimenta cerca de
54 bilhões de dólares anuais. O capital inicial do banco será
de 50 bilhões de dólares (podendo chegar, futuramente, a
100 bilhões de dólares), valor a ser integralizado pelos cinco
países em partes iguais, em até sete anos.
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No mês de maio de 2015, o Brasil recebeu uma comitiva
de empresários e políticos chineses, liderados pelo Primeiro
Ministro da China, Li Keqiang, com o objetivo de estreitar
os laços econômicos entre os dois países. Em cerimônia em
Brasília, foram assinados 35 acordos de cooperação pelos
representantes dos governos do Brasil e da China, em oito
áreas de desenvolvimento, com um investimento projetado
de US$ 53 bilhões de dólares.
Também no plano educacional, a II Reunião dos
Ministros de Educação do BRICS, realizada em março, em
Brasília, discutiu possibilidades de cooperação entre Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul, tendo como resultado
do encontro a iniciativa conjunta de criação da Rede de
Universidades do BRICS. Essa rede, entre outros objetivos,
seria responsável: a) pela integração das academias desses
países, promovendo o intercâmbio de alunos, professores e
pesquisadores das universidades e de outras instituições de
pesquisa; b) pelo desenvolvimento de pesquisas em regime de
cooperação e compartilhamento de informações; c) pelo planejamento de programas conjuntos de formação, sobretudo
no âmbito da pós-graduação, entre outros (REDE..., 2015).
E, ainda, no plano cultural, aconteceu em Moscou, no
mês de junho de 2015, a primeira reunião entre representantes da área da cultura dos Estados-membros do BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Como resultado
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do encontro, foi assinado um acordo de cooperação com
o objetivo de ampliar o acesso à cultura entre cidadãos
dos países do bloco, estabelecer relações de intercâmbio
e de cooperação entre as instituições culturais, além de
aumentar o fluxo turístico entre os cidadãos desses países,
entre outras metas.
Todas essas ações, e aqui apenas citamos algumas das
muitas que têm acontecido nos últimos três anos, apontam
diferentes movimentos de aproximação e de cooperação entre
os países que integram o BRICS, com grande protagonismo
do Brasil e da China. Quanto a esse aspecto, afirma Dan
(2009, p. 300):
Actualmente, há cerca de 30 mercados emergentes no
mundo, que representam cerca de 50% do PIB mundial.
Entre eles, os quatro maiores países que crescem mais
rápido são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e a China, cuja
fatia de riqueza “agregada” representou, em 2007, 22,2%
do PIB mundial, em paridade de poder de compra. Dos
BRICS, a China e o Brasil são os maiores países emergentes
na Ásia e na América Latina, respectivamente.

Nesse contexto, o Português, juntamente com o Chinês,
o Russo e o Inglês são as quatro línguas internacionais do
BRICS, já que África do Sul e a Índia se representam internacionalmente através do Inglês e não através das suas outras
línguas nacionais. Conquanto não seja claro ainda, nesse
momento, como o componente linguístico do BRICS vai se
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desenvolver e que tipo de aliança linguística será daí decorrente, nem estejam desenvolvidas estratégias claras para a
expansão do ensino destes idiomas como línguas estrangeiras nos países membros, é de se esperar que o impacto
seja significativo. Evidentemente, uma primeira tarefa dos
países, nessa direção, teria que lidar com o relativo isolamento cultural de uns em relação aos outros, acostumados
que foram em se relacionar entre si pelos olhos europeus e
depois norte-americanos, e por concurso da língua inglesa.
De todos estes Estados, a China pode ser considerada o
país com mais clareza sobre a importância de ensinar a língua
em outros países e em desenvolver um corpo de tradutores/
intérpretes para todas as ações do país no exterior, o que pode
ser constatado pelos vultosos investimentos, por exemplo,
na criação e na expansão do Programa Instituto Confúcio,
administrado pelo Hanban – o Conselho Internacional do
Escritório da Língua Chinesa, para o ensino do Chinês no
exterior. Na direção inversa, é também o país que mais
recursos tem dedicado ao ensino diversificado de línguas
estrangeiras, política que potencializa os demais fatores
citados neste texto e torna a China um polo privilegiado de
crescimento da Língua Portuguesa. Nesse quadro, a formação de professores de Português como Língua Estrangeira
(PLE), ao lado da elaboração de currículo para os cursos
de línguas e a disponibilização de recursos didáticos de
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qualidade e voltados para a realidade chinesa configuramse como prioridades para as presentes demandas e para os
futuros desdobramentos da relação China-PLP.

Um Português do tamanho da China:
cooperação e acordos bi e multilaterais
A China tem sido vista por muitos como um país de
opostos, mas como evidencia a filosofia taoista do Yin e
Yang, tão importante para a compreensão da China, “um
país de opostos em união”, na afirmação de Santiago (2015,
p. 7). Esse dualismo pode ser percebido nas ações desenvolvidas pelo país nos âmbitos político e econômico, de maior
agressividade e de aparição internacional, em oposição a
um comportamento tradicional retraído e bem comportado,
baseado no não-envolvimento, para assumir uma posição
mais proativa no cenário internacional, como vimos na seção
anterior. Ainda de acordo com Santiago (2015), o governo
chinês apercebeu-se de que somente o crescimento econômico
não basta, e durante muito tempo esteve apenas focado nesse
tipo de filosofia, que também fomentava o enriquecimento
pessoal e os investimentos privados. Com todas as mudanças
pelas quais passa o mundo, a China então se volta também
para o investimento no bem comum, criando estratégias e
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mecanismos de atuação para o desenvolvimento de um crescimento sustentável e que promova maior igualdade social.
A aproximação da China com os outros países do
BRICS, brevemente comentada neste artigo, em diferentes
áreas de cooperação, muito bem delineia essa abertura de
que falamos. Isso se faz notar como um movimento muito
forte nos últimos anos em relação aos países de língua oficial
portuguesa. Há muitos fatores que fomentam essa aproximação, como a distribuição geopolítica desses países, a sua
posição na estrutura internacional, o seu potencial econômico
de desenvolvimento, entre outras questões.
O fato é que a cooperação entre a China e os países de
Língua Portuguesa assumiu uma natureza estratégica, de
acordo com o que nos aponta Xiang (2009). Considerando
o ponto de vista histórico, a China e a maioria dos países da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) têm
uma trajetória histórica comum ou semelhante. Na evolução das relações internacionais, por exemplo, e sobretudo
nos dias de hoje, esses países não possuem divergências
fundamentais ou contenções entre si em suas estratégias,
pelo contrário, mostram-se parceiros ativos na construção
de relações multilaterais e em prol de aspirações comuns
nos assuntos internacionais. No contexto de globalização
econômica e da reorganização geopolítica do mundo, nos
diz Xiang (2009, p. 30) que “a cooperação entre a China e
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os países de Língua Portuguesa é uma miniatura da cooperação Sul-Sul, como também engloba a cooperação entre os
grandes países emergentes em desenvolvimento e o diálogo
Norte-Sul”. No campo multilateral, também a China e os
países da CPLP têm mantido boas relações em organizações
internacionais importantes, como as Nações Unidas (ONU)
e a Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outras,
além das concertações em nível regional, que têm beneficiado
acordos e parcerias bilaterais, a partir de interesses voltados
para o desenvolvimento de zonas geográficas específicas.
Segundo Feng (2015, p. 21),
De acordo com as estatísticas dos Serviços da Alfândega da
China divulgadas pelo Fórum de Macau, as trocas comerciais
entre a China e os Países de Língua Portuguesa de janeiro
a setembro de 2014 foram de 102,5 mil milhões de dólares,
um crescimento de 4,06% em relação a igual período no ano
anterior. No topo da lista do volume das trocas comerciais
surgem o Brasil e Angola. Os membros da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP) passaram assim a
ocupar um papel de destaque no comércio externo da China,
sobretudo o petróleo angolano, as matérias-primas agrícolas
e minerais brasileiras e o arroz moçambicano.

Tomando o Brasil como foco, e considerando-se o cenário atual, vivenciamos o acontecimento histórico de assistir a
uma nova concertação político-econômica mundial, dentro da
qual o Brasil e a China, justamente por enfrentarem desafios
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comuns, tornam-se parceiros estratégicos para a construção de uma agenda de cooperação que, entre outras coisas,
também beneficiem outros países em desenvolvimento. Essa
agenda de cooperação, como nos apontam Rebelo e Paulino
(2009), privilegia não apenas o campo econômico e o comercial, mas também o diplomático, o político, o científico e
tecnológico, o educacional e o cultural.
Ainda considerando as estratégias de cooperação bilaterais, Brasil-China, especificamente nas áreas da educação
e da cultura, houve um fomento à promoção das culturas
desses países mutuamente, com o incentivo ao estabelecimento de instituições no Brasil, como o Instituto Confúcio,
de divulgação e promoção da cultura chinesa, assim como a
divulgação da cultura brasileira na China, através da criação
de centros de estudos brasileiros em universidades chinesas.
O incentivo às publicações de obras chinesas no Brasil e de
títulos brasileiros na China é também outra área estratégica
de cooperação entre os países, estendendo-se esta ação para
outros países de Língua Portuguesa. Isso evita que, de acordo
com Rebelo e Paulino (2009), o acesso dos brasileiros a obras
sobre a China reduza-se às produzidas por americanos e
europeus apenas. Finalmente, de acordo com esses autores,
o reforço ao intercâmbio entre instituições de pesquisa e
universitárias chinesas e brasileiras tem buscado incentivar o
desenvolvimento de pesquisas conjuntas, particularmente nas
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áreas consideradas prioritárias para os dois países, como a
saúde pública, a agricultura, as novas tecnologias, a indústria
aeroespacial, a energia renovável e o meio ambiente.
A partir desse breve panorama, cabe-nos perguntar
qual o lugar do Português nesses processos cada vez mais
amplos de negociação e de cooperação entre a China e os
países de Língua Portuguesa. Nos últimos anos, muito se
ouve falar sobre o crescimento exponencial do interesse
pelo Português no mundo, considerada uma das línguas
emergentes e de expansão geopolítica no século XXI. Os
argumentos e justificativas são muitos e variados, mas
uma das mais recorrentes aponta a projeção e a emergência de países de língua oficial portuguesa, como Angola,
Moçambique e, sobretudo, o Brasil no cenário internacional,
como já ressaltamos anteriormente. Nesse caminho, nos
diz Feng (2015, p. 21):
Bom, há muitas razões que me levaram a estudar Português,
uma língua falada por 250 milhões de pessoas em quatro
continentes, com um enorme peso literário, histórico e
cultural. Porém, o valor económico sempre foi um grande
motor. Na China, o Português é apelidado de “língua estrangeira de ouro”. O número de aprendentes tem vindo a crescer nos últimos anos devido à intensificação das relações
económicas entre China e os países lusófonos. A procura
de quadros profissionais bilíngues Português-Chinês tem
aumentado significativamente de modo a potenciar as
relações entre a China e a lusofonia.
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A “língua estrangeira de ouro”, no entanto, embora
tenha experimentado um crescimento exponencial quanto ao
interesse por sua aprendizagem na China, como ressalta Feng
(2015, p. 23)3, ainda carece de uma política de expansão e de
promoção concertada e multilateral, que inclua estratégias
que considerem não apenas como centros formadores e
produtores de conhecimento nessa área Brasil e Portugal,
mas incluam os outros países que, juntamente com Portugal
e Brasil, têm sido responsáveis pelo crescimento da demanda
de aprendizagem pela Língua Portuguesa na China, como
Angola e Moçambique, por exemplo.

“A Língua Portuguesa de Ouro” –
Perspectivas para o ensino e a formação
de professores de Português na China
Não apenas no que diz respeito às questões políticas
e econômicas, a China ainda mantém certa tradição dos
opostos, do Yin e Yang. Nas práticas de ensino e de formação
de professores convivem dois modos de condução da questão, às vezes contraditórios entre si. Por um lado, um forte
3

“[...] o ensino do Português no continente chinês, confinado até
2000 a três universidades – duas em Beijing e uma Shanghai
– está hoje implantado em dezesseis universidades, em treze
cidades, em resposta ao aumento das relações com os países
da Língua Portuguesa”.
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movimento de mudança e de implementação de iniciativas de
formação de novos professores, com metodologias inovadoras,
sobretudo com a criação de novas licenciaturas, em diferentes
partes do continente chinês. Por outro lado, ainda persistem
certas visões tradicionais e fechadas de língua, de ensinar
e aprender LE e de educação que, de certo modo, persistem
nos espaços de formação e de ensino de Português como
Língua Estrangeira (PLE). Essas visões baseiam-se, de modo
geral, na crença de que o público-alvo chinês é, por natureza,
formal e avesso a metodologias muito inovadoras e que fujam
a um ideal formalista de língua, que defende a aprendizagem
de LE como domínio puro e simples da gramática. Muitos
professores e gestores que atuam nessa área se queixam,
pois normalmente são confrontados com essa tensão entre
a inovação/renovação e a tradição/permanência.
Em consequência, apesar do crescimento da demanda
pelo ensino de Português na China, os desafios para os professores que atuam nesse contexto têm sido muito grandes,
visto que não encontram condições adequadas de atuação,
seja porque os cursos de formação, inicial e em serviço,
são ainda insuficientes e, em muitos casos, inadequados
do ponto de vista metodológico para a sua formação, seja
porque não há políticas coerentes voltadas para a formação
de professores de Português na e para a China, que tragam
aportes inovadores e contemporâneos para o processo.
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Gaião (2014, p. 234) chama a atenção para o fato de que
a intensificação do ensino de Português para chineses obriga
as instituições, os gestores e os professores a pensarem em
novas orientações metodológicas para atender a um público
que apresenta muitas especificidades. Ou seja, para ele, a
forma de ensinar Português a chineses deveria ser mais
problematizada na contemporaneidade, porque há alunos
que, conhecendo ou decorando arduamente a gramática,
ainda assim não conseguem se comunicar em Português.
Desse modo, em sua opinião, o processo de ensino desse
idioma a chineses deveria considerar: a) o estabelecimento
de uma metodologia mais adequada ao contexto de ensino
do público-alvo, revendo as práticas tradicionais de ensinar LE relacionadas à tradição educacional chinesa; b) a
identificação das especificidades que envolvem o processo
de aprendizagem de Português pelos chineses, em relação
aos sistemas linguísticos em contato; c) a compreensão do
contexto específico de ensino-aprendizagem de LE, que traz
características diferenciadoras do ensino baseado no ideal
de aprendizagem de língua materna, como durante muito
tempo foi a prática.
O que nos diz Gaião (2014) reforça a ideia de que,
acompanhada do crescimento do Português em território
chinês, há a necessidade de se rever políticas, estratégias
e metodologias para o ensino e a formação de professores
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para atuarem nesse ambiente. Para autores como Zhiliang
(2014, p. 42), é preciso que vejamos com desconfiança esse
crescimento desenfreado da língua, e até mesmo com um
certo ceticismo, pois, segundo ele, “é duvidosa a existência
de condições na China, tanto materiais como humanas, que
sustentem esta expansão. Chegou o momento para reflexões”.
A falta de professores qualificados para atuarem em
contextos emergentes de expansão do Português sempre foi
um problema que surge à medida que o interesse pela língua
cresce. As políticas e ações para dar conta dessa grande
demanda é que não conseguem acompanhar, de modo eficiente, as necessidades requeridas pelo processo, sobretudo
de formação humana. Zhiliang (2014, p. 46) aponta:
A falta de recursos humanos, mais precisamente de professores qualificados de Português é, na verdade, o maior
desafio que se encontra durante este processo de expansão
do Português na China. Um problema “agudo” praticamente
para todas as universidades que iniciaram o ensino de
Português nos últimos anos. E para lhe fazer face, a prática
mais comum é contratar um recém-formado (licenciado
ou mestrado) ou um reformado das áreas não docentes
para ser o(s) seu(s) primeiro(s) professor(es) de Português.

A prática de incorporar professores novos e sem experiência adequada no ensino, sobretudo em um contexto de
aprendizagem que demanda o conhecimento de certas especificidades metodológicas, torna-se um problema adicional.

118

O ensino do português na china

Primeira Parte

Além disso, que tipo de proficiência em língua poderá adquirir um aluno chinês que aprenda Língua Portuguesa em
condições inadequadas ou ainda com professores que não
tenham formação para isso? E quem serão os formadores dos
professores, em tal número e condições que possam suprir
a grande demanda de recursos humanos?
Além dessas questões, ainda há o problema das
orientações teórico-metodológicas, que, via de regra, não
evoluíram muito de uma metodologia quase sempre voltada
para a educação em língua materna para uma formação que
dê conta das tendências contemporâneas para o ensino de
línguas estrangeiras, sobretudo considerando-se o contexto
sociocultural chinês.
Grosso (2007, p. 29) afirma que, em Macau, por
exemplo,
Por não haver tradição na didáctica do Português como
língua estrangeira, os próprios professores queixam-se
ou de falta de preparação científica, relativamente aos
conteúdos, ou de falta de preparação didáctica quanto ao
modo como os transmitir. Tais dificuldades, intensificadas
pelo desconhecimento do público aprendente, contribuíram para legitimar a opinião de que PLE deveria ser
ministrado por ensinantes bilíngues, independentemente
de sua formação profissional e pedagógica; ensinantes
que reproduzissem o modelo metodológico próximo do
da aprendizagem da língua materna do aluno, sendo
preconizado o método (oriental) que se aproxima muito
do chamado método tradicional.
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Em Macau, um dos motivos apontados por especialistas
da área, pesquisadores e professores, para a pouca produtividade do Português e para as dificuldades de aprendizagem
dos alunos chineses é a falta de políticas linguísticas para a
Língua Portuguesa e um projeto nacional de implementação
dessa língua, considerando todos os aspectos que constituiriam essas políticas, como o desenvolvimento de currículos, a
promoção de materiais de ensino e a formação de professores.
Grosso (2007, p. 31) ressalta, ainda, que os conteúdos devem
considerar o contexto onde a língua é ensinada, algo que é
pouco presente nos planejamentos de programas e cursos e
na produção de materiais instrucionais:
A necessidade de os conteúdos e programas serem adequados ao contexto sociocultural do público-aprendente
assenta no facto de a aprendizagem se realizar num
ambiente exolingue, ocorrendo o uso do Português raramente e só em domínios sociais de comunicação restritos.

Água-Mel (2014, p. 47) também discute o fato de que
as práticas de ensino de línguas estrangeiras na China ainda
estão assentadas em metodologias muito tradicionais. Na
perspectiva dos materiais produzidos na China, essa tendência deixa de lado questões importantes relativas ao contato
entre o Português e o Chinês, como os aspectos culturais.
Isso pode ser comprovado em livros para o ensino de Inglês
e de outras línguas estrangeiras. E ainda ressalta:
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Considerando que as edições chinesas descuidam o aspecto
cultural, os materiais produzidos em Portugal ou no Brasil
(pensados para públicos majoritariamente ocidentais) e
que até os materiais produzidos em Macau (orientados
para um público-alvo com características e necessidades
muito diferentes dos aprendentes da China interior) não
dão resposta às necessidades dos aprendentes chineses.
O que nos resta?

A adequação dos materiais ao contexto de ensino bem
como o uso de metodologias adequadas ao público-alvo para a
condução de experiências de aprendizagem do Português têm
sido um problema adicional e não menos importante. De modo
geral, como nos disse Água-Mel (2014), os materiais utilizados
na China continental são produzidos ou em Portugal ou no
Brasil e, no máximo, voltam-se em algumas questões para
o público de Macau, diferente das características dos alunos
de Português da China interior. Além disso, há a questão de
como esses materiais são organizados e estruturados, pois
trazem sempre visões essencialmente formalistas de língua,
com grande enfoque no estudo da gramática em detrimento
do incentivo à interação e ao trabalho com a língua em uso.
Algumas dessas orientações ainda continuam sendo
utilizadas no ensino de línguas estrangeiras na China, e
no ensino de Português LE de modo mais direto, como
nos aponta Grosso (2007, p. 83), que designa de “método
oriental” as práticas ainda fortemente assentadas em visões
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sistêmicas de língua e que ainda são dominantes no contexto
de ensino chinês:
Esta concepção de “método oriental” é fluida e geralmente
designa um ensino mais estruturado, com técnicas do
método tradução (e também de outros métodos como o
directo e os estruturais), com etapas pedagógicas bem
definidas. O posicionamento do aluno dentro do espaço
pedagógico e mesmo na sua relação com o professor tende
a ser estático e passivo.

Em grande parte da literatura disponível sobre o ensino
de Português na China é comum encontrarmos afirmações de
que os alunos chineses apresentam culturas de aprender que
mais se adaptam aos métodos de ensino ditos tradicionais,
ou como aponta Grosso (2007), o “método oriental”. Essas
afirmações reforçam o fato de que, para muitos, nos primeiros
estágios de aprendizagem do Português, um método mais
controlado, formal e baseado na análise sistêmica da língua
seria mais produtivo. No entanto, como Grosso (2007, p. 93)
afirma, “tal só fará sentido se for visto como um período de
desabituação da estrutura e da lógica da língua materna e
consequentemente como fase de sensibilização à língua-alvo”.
A visão de que os alunos chineses são mais resistentes
a métodos mais comunicativos, baseados em experiências
interacionais mais ricas tem contribuído para perpetuar o
processo de ensino de línguas estrangeiras na China extremamente tradicional, com o uso de práticas nada comunicativas
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ou que não contribuem para o trabalho do aluno com a língua,
como a tradução excessiva, a repetição e a memorização
de estruturas da língua, principalmente através da memorização de textos literários de referência, o “treinamento”
de estruturas formais aplicadas a situações mecânicas e
descontextualizadas de comunicação, entre outras práticas
dessa natureza. No entanto, experiências têm mostrado
que os alunos, quando são expostos a outras práticas, mais
dinâmicas e interativas, baseadas em uma visão de língua
como prática social, têm respondido positivamente e melhorado em seu desempenho e em sua relação com a língua que
aprende, como nos aponta Silva (2014).
Também Zhiliang (2014, p. 50) chama a atenção para
a importância dos métodos e materiais de instrução:
Um outro aspecto importante para o bom ensino do
Português na China prende-se com os materiais didáticos,
o alicerce de todo o trabalho de ensino. É verdade que,
nos últimos anos, têm sido publicados, tanto em Portugal
como no Brasil, vários manuais que também são muito
aproveitados na China. No entanto, esses materiais são
essencialmente dirigidos ao público euro-americano, não
sendo, por isso, muito adequados aos aprendentes chineses, sobretudo quando esses se tratam de estudantes de
um curso de licenciatura. Por isso, é imperativo que os
professores chineses de Português compilem os próprios
manuais, atendendo às características dos próprios estudantes chineses.
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Novamente outro autor, Zhiliang (2014), chama a atenção para o fato de que é necessário que os materiais sejam
feitos localmente, que considerem as características dos
estudantes chineses e suas necessidades de aprendizagem,
embora não concordemos que o material seja “o alicerce
de todo o trabalho de ensino”, mas tão somente uma fonte,
como veremos a seguir.
A questão do método e, consequentemente, da seleção
de conteúdos, do planejamento de cursos e da elaboração de
materiais terminam por recair sob a responsabilidade do
professor. E aí voltamos ao ponto inicial dessa discussão, visto
que todas essas questões estão interligadas. Água-Mel (2014)
discute, por exemplo, que a tarefa de construção de uma
identidade linguístico-cultural com a língua estrangeira em
aprendizagem quase sempre é papel exclusivo dos professores,
que têm apenas como ambiente para isso a sala de aula.
Por isso, o que temos discutido, contemporaneamente,
nos processos de formação de professores, inicial e em serviço,
é que o professor de PLE precisa refletir sobre as concepções
de língua/linguagem que orientam a sua prática, pois elas
irão determinar as experiências que são desenvolvidas em
sala de aula, se menos ou mais sensíveis aos sujeitos ali
em interação. Olhar a língua como cultura, como lugar de
interação e como ação de linguagem situada deve conduzir
a organização das experiências de ensinar e aprender com
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foco no sentido, no uso comunicativo e interativo da língua,
em detrimento da prática excessiva e descontextualizada
de estruturas formais, como tem sido a queixa de muitos
professores, pesquisadores e formadores que atuam na China.
Nesse sentido, o planejamento de cursos, a organização da
aula, bem como a elaboração dos materiais para o desenvolvimento de experiências de aprendizagem diversificadas
devem ter em conta uma concepção de língua em uso, de
língua que, mais do que sistema formal, representa uma
rede simbólica, cultural e ideológica, que nos marca e orienta
(MENDES, 2014).
Como já discutimos em outras passagens deste texto,
não é suficiente apontarmos os ganhos e aspectos positivos
que têm impulsionado o Português em toda a China e regiões
administrativas especiais. Antes, como apontaram muitos
aqui referidos, precisamos repensar diferentes aspectos que
integram o processo mais amplo de ensinar língua estrangeira, e Língua Portuguesa de um modo específico. Uma
dessas dimensões importantes é a da produção de materiais
para o ensino, sobretudo com o aporte das TIC.
Algumas ações nesse sentido têm sido desenvolvidas e
outras estão em curso, mas sempre de modo unilateral, pois
não há parcerias ou investimentos comuns que os sustentem.
O Portu-Nês, por exemplo, é uma iniciativa que foi lançada em
2012, por Cristina Água-Mel, leitora de Portugal na China na
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ocasião. Trata-se de uma plataforma online com o objetivo de
incentivar e promover o contato entre todos os interessados
pelas culturas sino-lusófonas, mas, sobretudo, como diz a
pesquisadora, entre professores e aprendizes das línguas
portuguesa e chinesa. No entanto, apesar da relevância da
iniciativa, a autora expôs, em uma de suas apresentações
a que estávamos presentes, a dificuldade que encontra em
conseguir investimento e colaboração para o projeto.
Dias (2014) defende o uso de plataformas e-learning
para o ensino de Português como Língua Estrangeira e
descreve a iniciativa em desenvolvimento em Macau, pela
Direção de Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para
o ensino de Português na escola fundamental, utilizando-se
o Moodle, uma plataforma de aprendizagem à distância,
baseada em software livre Open Source Course Management
System (CMS). Para a autora, Macau poderia ser uma base de
lançamento e promoção de ações para o ensino do Português
não apenas nesse espaço, mas também na China continental.
Em experiência realizada recentemente, em agosto
de 2014, na Universidade de Macau, em Macau-China,
realizou-se o Curso de Capacitação para a Elaboração de
Materiais: Ensino de Português para Falantes de Chinês,
com o objetivo principal de elaborar Unidades Didáticas
para integrar o Portal do Professor de Português Língua
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Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE)4, projeto do
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), órgão
da CPLP responsável pelas políticas de promoção, projeção
e expansão do Português no mundo. Entre outras questões,
o curso buscou refletir sobre a área de atuação do ensino de
Português para grupos linguísticos específicos, apresentou e
discutiu um panorama de gestão da Língua Portuguesa em
uma perspectiva pluricêntrica e compartilhada, de modo a
promover as contribuições dos diferentes países da CPLP,
e proporcionou experimentações e reflexões sobre práticas
de ensino de Português para chineses a partir da elaboração
de atividades para o ensino nesse contexto. O processo de
realização do curso e os resultados alcançados foram muito
positivos e mostram que é possível, a partir do uso de metodologias renovadas e de orientações mais contemporâneas
para o ensino de línguas estrangeiras, como as que estão
na base do Portal, incrementar o ensino de PLE na China,
em suas diferentes regiões. Além disso, o PPPLE inova e
traz uma metodologia de produção de conhecimento para o
ensino de Língua Portuguesa que pressupõe a participação
dos diferentes países que integram a comunidade lusófona
e não apenas Portugal e Brasil.
Diante de todas essas questões e considerando o contexto de ensino de PLE a alunos chineses, e mais ainda em
4

Visite em: http://www.ppple.org/.
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relação à formação de professores de Língua Portuguesa para
atuarem nesse ambiente, o que seria importante? Algumas
tendências e orientações contemporâneas para o ensino de
línguas, se introduzidas no processo de formação de novos
professores, sobretudo nas licenciaturas, talvez trouxessem
para o ensino-aprendizagem de Português na China a renovação que muitos colegas, professores e pesquisadores reclamam. Além disso, essas tendências e orientações também
lançariam luz à organização dos currículos, ao planejamento
de cursos e, como não poderia deixar de ser, à seleção e à
produção de materiais para o ensino de PLE. Em seguida,
apresentamos algumas dessas tendências.
Uso de procedimentos pedagógicos e metodológicos
críticos e culturalmente sensíveis aos sujeitos envolvidos.
A partir da ancoragem em teorias críticas e voltadas para o
desenvolvimento de uma educação intercultural, é necessário
transformar as práticas de sala de aula em práticas interculturais, voltadas para o diálogo e a aproximação das línguas
e culturas em interação. Para os professores que atuarão no
ensino de Português a alunos chineses, essa nova dimensão
de interação e de construção das experiências em sala de
aula pode diminuir o fosso entre a língua que aprendem e as
experiências linguísticas e culturais particulares que trazem
para o processo de aprendizagem.
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Desenvolvimento de experiências de uso da linguagem
centradas no sentido e na produção conjunta de conhecimentos. Isso significa não mais basear a aula apenas em
aspectos da gramática formal ou em atividades que não
estão relacionadas com o uso real da língua, em contextos
autênticos. Tudo na língua deve fazer sentido para o aprendiz,
porque está baseado na vida que ele vive, em sua língua ou
na língua que aprende. Nesse caso, o mito de que o estudante
chinês é pouco sensível a experiências de aprendizagem
mais comunicativas, centradas no uso real da língua e em
interações dinâmicas e mais produtivas deve ser deixado de
lado, por ser por demais prejudicial a qualquer movimento de
mudança. O estudante chinês, ao ser exposto a experiências
mais ricas de aprendizagem, passa também a ressignificar a
sua própria cultura de aprender e de interagir, como mostram
estudos como o de Silva (2014) e Grosso (2014).
Flexibilização de conteúdos, tarefas e procedimentos
nos currículos e planejamentos. O enrijecimento de currículos
e práticas pedagógicas só contribui para manter um processo
de ensino antiquado, baseado em práticas mecânicas e pouco
criativas de se aprender língua, além de serem extremamente
contrárias ao que se almeja no contexto de ensino chinês,
ou seja, que os problemas e necessidades dos aprendizes e
professores sejam avaliados em cada situação e as soluções
sejam propostas a partir delas e de modo compartilhado.
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Análise linguística centrada em problemas de linguagem, em situações e ações de linguagem. Somente faz sentido
pensar na língua e analisá-la a partir de problemas reais,
que surgem em decorrência das situações de interação, e não
como itens isolados, que são explanados para depois serem
“treinados” em exercícios mecânicos e sem significado para os
alunos. Para os estudantes chineses, não basta “memorizar” a
língua, mas vivenciá-la através da criação de oportunidades
de reflexão sobre o que e para que se usa e em que situação.
Formação de professores e de aprendizes de línguas
como mediadores culturais (agentes de interculturalidade).
Cada sujeito que atua na interação linguística e que participa
do processo mais amplo de aprendizagem, seja em contextos
institucionais ou não, deve ser responsável por estabelecer
pontes, possibilidades de aproximação, criação de zonas de
negociação entre os sujeitos envolvidos, de modo a minimizar
os problemas de aprendizagem, os choques culturais, as
resistências ao que é diferente. Esse tipo de consciência é
muito importante, sobretudo para o ambiente político, econômico e cultural que vive hoje a China, de maior abertura,
exposição e contato com o mundo.
Organização dos currículos com base em aspectos
múltiplos. Capacidades a serem desenvolvidas, conteúdos
gerais e específicos, modos de avaliação e não apenas como
tem sido organizado tradicionalmente, a partir de itens
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linguísticos a serem aprendidos, de modo inteiramente
descontextualizado. Junto a isso, a necessária harmonia
entre as diferentes etapas e os componentes de um currículo
ou curso (conteúdos, procedimentos e atividades, materiais,
processo de avaliação).
Gestão pedagógica que articula e gerencia diferentes
dimensões do processo de ensino-aprendizagem: corpo
docente, corpo discente, currículo, materiais, avaliação
(instrumentos e processos). Uma gestão que, sobretudo para
o contexto de ensino na China, respeita o sistema e o histórico
de cada ambiente pedagógico em foco, planejando situações
e propostas a depender dos problemas e das necessidades
locais e dos componentes do processo (sujeitos em atuação,
organização político-pedagógica, materiais em uso etc.).
Trabalho com gêneros textuais diversificados e com
suas características de produção e recepção (propósito
comunicativo, estrutura composicional, estilo, sujeitos em
interação, situação, contexto sociocultural). Somente é possível a comunicação e a interação a partir de algum gênero,
seja ele oral, escrito, multissemiótico, visto que os gêneros são
construídos dentro de práticas sociais de interação e sempre
são resultados de ações de linguagem situadas. Decorre disso
a eleição de materiais autênticos, com menor deslocamento
possível dos contextos reais em que são utilizados, ou seja,
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exemplares de gêneros textuais que sejam representativos
de situações sociais reais de interação.
Elaboração de materiais fonte. Esses materiais devem
funcionar como suporte, apoio e fonte de recursos que criem
oportunidades de interação entre alunos, professores e materiais, possibilitando a realização de experiências de uso da
língua em situações reais. Deve ser ajustado, modificado e
adaptado de acordo com os desejos, interesses e necessidades dos alunos e com as percepções do professor do que
acontece em sala de aula. Organiza-se com um baixo grau de
previsibilidade quanto ao que deve ser ensinado, como deve
ser ensinado e em que quantidade, permitindo aos alunos e
professores decidirem os caminhos a seguir na construção
do conhecimento em sala de aula. As atividades são sempre
flexíveis, porque funcionam como pontos de partida, pontapé
inicial, gatilho para que se construam novas experiências
de uso da língua em sala de aula, e não objetivo final ou
etapa a ser cumprida dentro do planejamento geral da aula
(MENDES, 2012).
As tendências e os princípios aqui brevemente comentados poderiam ser úteis e fomentar oportunidades de reflexão
para gestores, pesquisadores, professores e alunos de PLE na
China, principalmente se puderem contribuir para renovar
mentes, alterar processos e desencadear novas ações de
formação, de planejamento de cursos e de elaboração de
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materiais, todos com “a cara” e o brilho do dourado que
caracteriza a China.

Algumas considerações (não finais)
Uma língua de ouro? Com esta pergunta iniciamos
a nossa reflexão, porque apesar dos ventos favoráveis ao
Português, nos quatro cantos do mundo, inclusive na China,
precisamos avaliar com cuidado as reais condições em que
esse crescimento tem se dado e em que medidas. Não basta
apenas comemorar, mas devemos pensar em ações políticas, econômicas e culturais para sustentar uma língua que
queremos internacional e que seja uma das línguas de ouro
para a China, ao lado do Inglês.
O fato é que, como nos aponta Zhiliang (2014), até
final do século XX, a China, em todo o seu território, contava
apenas com duas universidades que ensinavam Português.
Em 2010, já se contabilizavam mais de 14 universidades com
licenciaturas voltadas para estudos em Língua Portuguesa,
como também reforçou Feng (2015), que aumenta esse
número para 16, até o ano de 2014. Ou seja, no período de
pouco mais de 10 anos, houve uma expansão considerável
da demanda por formação de professores e pela implementação de cursos para o ensino de Português a chineses. No
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entanto, isso ainda tem sido insuficiente, já que, como nos diz
o próprio Zhilliang (2014, p. 42), esse crescimento apresenta
um “cenário de expansão irregular e frenética”.
Apesar dessas preocupações, naturais quando há um
crescimento exponencial do interesse por uma língua, como
ocorre na China no momento com o Português, podemos
transformar isso em ganho. A partir da contribuição de agentes
planejadores de políticas linguísticas, pesquisadores, gestores
e profissionais da área para o desenvolvimento de parcerias
e de acordos de cooperação, entre universidades e outras
instituições de investigação e planejamento estratégico, da
China e dos países de Língua Portuguesa, pode-se vislumbrar
a construção de novas vias para a mudança. Esse tipo de movimento poderia contribuir para solucionar muitos problemas
que as instituições educacionais sofrem hoje na China em
relação ao ensino de PLE, em todas as suas dimensões.
O Português pode ser, de fato, uma língua de ouro para
a China, considerando-se a sua grande variedade linguística e
cultural. Mas, para isso, além das parcerias de que falamos, é
necessário também construirmos um modo diferenciado de
ver a Língua Portuguesa. Como nos lembra Oliveira (2013), a
constituição de uma língua comum, cada vez mais útil aos seus
falantes e amplificada nos seus usos e âmbitos, não passa pela
gestação nem pela imposição de uma forma central ou única
do idioma. No caso específico das relações entre a China e a
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Língua Portuguesa, não basta que Portugal e Brasil assumam o
protagonismo nessas relações, impondo um modo de gestão da
língua que não coaduna com o momento político e econômico
que determina essas relações. Pelo contrário, cada vez mais
essas relações são dominadas por países emergentes que
integram a comunidade lusófona, como Angola e Moçambique.
É necessário se criar instâncias comuns de gestão, que deliberarão, por consenso, sobre o espaço de variação necessário
para que cada um dos países falantes se sinta representado
e possa investir na promoção deste idioma comum, para seu
próprio benefício e dos seus cidadãos, através dos seus recursos
intelectuais, culturais e econômicos (OLIVEIRA, 2013).
Finalmente, é necessário que estejamos dispostos a
apostar nas mudanças, nos processos de renovação e de
reconstrução das práticas educativas no ensino de línguas
estrangeiras, e de PLE de modo específico, valorizando o
que a China tem de melhor e que ensinou ao mundo com a
sua história: a capacidade de reinventar-se e de continuar
sendo gigante.
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Resumo
A Universidade de Estudos Internacionais de Xangai
(SISU, na sigla inglesa) tem uma história bastante longa no
ensino de Português como Língua Estrangeira na China. O
presente trabalho pretende apresentar o Departamento de
Português, o Leitorado de Português, o curso de Licenciatura
e o curso de Mestrado nessa instituição, a fim de dar a
conhecer a situação do ensino de Português em Xangai e
na China. Além disso, com a análise das dificuldades dos
aprendentes chineses na aprendizagem de Português, o
trabalho vai propor a elaboração de materiais didáticos de
1

Docente do Curso de Português na Universidade de Estudos Internacionais
de Xangai e diretora do Departamento de Português da mesma, doutoranda em Linguística do Texto da Universidade Nova de Lisboa.
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Português como Língua Estrangeira, com base na apresentação dos materiais didáticos já existentes na China.
Palavras-chave: PLE. Xangai. Curso.

Abstract
The Shanghai International Studies University has a very
long history in the teaching of Portuguese as Foreign Language
in China. The present work intends to introduce the Portuguese
Department, the Lectureship in Portuguese, the undergraduate
and the master degree courses to let the readers be aware of the
Portuguese teaching in Shanghai and in China. Furthermore,
with the analyses of the difficulties of the Chinese learners in
the study of Portuguese, we will propose the writing of class
materials of Portuguese as Foreign Language, based on the
introduction of the class materials already used in China.
Keywords: Portuguese as Foreign Language. Shanghai.
Course.

摘要
上海外国语大学拥有较长的葡语教学历史。本论文意在介
绍该校的葡萄牙语教研室、卡蒙斯学院葡语教学点、葡语本科及
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硕士课程，让大家了解上海乃至中国的葡语教学形势。此外，本
文还分析了中国学生在葡语学习中的难点，在介绍中国已有葡语
教材的基础上，对葡语教材的编写提出了建议。
关键词：对外葡语，上海，课程
A Universidade de Estudos Internacionais de Xangai
(SISU) tem uma história bastante longa no ensino de Português
como Língua Estrangeira na China, que começou no ano de
1977, com a criação do Departamento de Português na SISU.

Departamento de Português da SISU
Admissão de alunos de licenciatura
Na altura da criação do curso de licenciatura em
Língua e Literatura Portuguesa da SISU, a admissão dos
alunos era irregular: a primeira turma começou no ano
de 1977, a segunda em 1985, a terceira em 1989, a quarta
em 1994 e a quinta em 1998. No ano de 2000, iniciou-se
a admissão regular de dois em dois anos dos alunos de
Português, ao passo que, em 2004, começou-se a admissão
anual dos alunos de Português. A admissão também tem
sido limitada em termos de número de alunos, como se vê
no seguinte esquema:
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Gráfico 1 – Número de alunos de licenciatura admitidos

Fonte: Dados da autora

Também se nota no gráfico que o número de alunos
admitidos desde 2004 tem sido fixado por volta de 20, às vezes
um pouco mais e às vezes um pouco menos. No entanto, no
ano de 2010, verifica-se um aumento para 27, o que não foi
seguido nos anos seguintes, em que o número de admissão
se manteve abaixo de 25.
Dentre os alunos admitidos, a maioria tem sido do sexo
feminino, situação semelhante em toda a Universidade. Em
2011, tivemos uma turma somente de alunas, o que não foi
repetido mais tarde.
Segundo as estatísticas feitas pelo Gabinete de
Admissão da SISU, nos últimos três anos, cerca de
95% dos alunos do curso de Português têm escolhido o
Português como a primeira opção de curso antes de entrar
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na universidade. Quer dizer, os alunos vêm já com interesse
pelo mundo do Português, o que facilita imensamente a
parte de motivação dos mesmos.
São realmente iniciantes, nenhum dos alunos admitidos tem conhecimento da Língua Portuguesa antes de
começar a aprendizagem. Contudo, todos têm um nível
razoável de Inglês, o que ajuda, sem dúvida nenhuma, na
aprendizagem de Português e ao mesmo tempo, porém,
pode criar algum problema na aprendizagem, por causa
da interferência da língua.
O curso tem duração de quatro anos letivos, sendo
cada um deles dividido em dois semestres, com 18 semanas
de aulas (incluindo exames), exceto o último semestre,
que inclui nove semanas de aulas, uma semana de exames
finais, duas semanas para a escrita e a defesa da dissertação.
Além das disciplinas de Português como Língua, História,
Literatura, Redação, Cultura, entre outras, os alunos também precisam assistir às aulas de conhecimentos gerais
como Política, Chinês, Informática etc.

Admissão de alunos de Mestrado
O Curso de Mestrado em Estudos da Língua Portuguesa
iniciou-se em 2007, coincidindo com o 30º aniversário da
criação do curso de licenciatura em Português na SISU. Foi
também o ano em que o Departamento de Português conseguiu
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ser aprovado, junto com os departamentos de Italiano, Grego
e Holandês, para estabelecer um Centro de Formação da Nova
Geração de Alunos de Licenciatura Especializados, com o
qual começou uma nova era de desenvolvimento no ensino de
Português na SISU, quer de Licenciatura, quer de Mestrado.
É um curso com muitos desafios, destinado principalmente aos que queiram ser professores de Português no
futuro, com duração de três anos (no início, era de dois anos,
sendo alterado mais tarde para dois anos e meio, e neste
momento, três anos). A saída dos alunos de Português já é
bastante satisfatória, sendo 100% dos alunos contratados
todos os anos. Por isso, não há uma procura muito grande em
relação ao curso de Mestrado, o que pode ser demonstrado
pelos números que se seguem:
Tabela 1 – Número de mestrandos admitidos por ano
Ano
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Número de mestrandos admitidos
2
2
1
2
2
2
2

Fonte: Dados da autora
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Dos mestrandos admitidos, também se tem verificado
que são admitidas muito mais alunas do que alunos de
sexo masculino. A razão reside em dois aspetos: por um
lado, as alunas estudam com mais empenho e geralmente
conseguem entrar no curso de Mestrado com mais facilidade; por outro lado, as alunas têm mais vontade de ser
professoras mais tarde, porque a profissão é mais estável
e é mais adequada para o sexo feminino, conforme a ideia
tradicional da maioria dos chineses.

Docentes do Departamento
Neste momento, há seis docentes chineses no
Departamento de Português no total, cinco dos quais são
mestres em Estudos Portugueses ou História Portuguesa
e uma é licenciada em Língua e Literatura Espanholas,
que tirou o curso anual de Português Língua Estrangeira
(PLE) na Universidade de Coimbra, mais tarde. Dentre os
cinco docentes que têm o grau de mestre, dois concluíram
o Mestrado na Universidade de Macau, com o apoio financeiro da Fundação Macau, e estão frequentando o curso de
doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, com o apoio
da própria Universidade; os outros três docentes mestres
foram formados pelo próprio curso de Mestrado da SISU.
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Frequência de cursos fora do país
Curso de verão em Macau

Desde 1992, os alunos de Português têm tido oportunidade para frequentar o curso de verão realizado na
Universidade de Macau, com apoio dela e de outras instituições de Macau, como a Fundação Macau, a então Direção dos
Serviços de Juventude e Educação etc. No início, os alunos
apenas precisavam pagar a viagem e eram isentos de propinas;
em 2009, com o aumento do número de instituições com
curso de Português na parte Continental da China, a parte
organizadora começou a limitar o número de aceitação dos
candidatos e começou também a cobrar as propinas, embora
não fossem muito caras, com a oferta do alojamento e das
refeições. Até o final de agosto de 2014, todos os alunos do
curso tiveram a oportunidade de fazer o curso de verão em
Macau, sendo que alguns fizeram duas ou três vezes, com
exceção das duas primeiras turmas (de 1977 e de 1985).
Além do curso de verão dos alunos, também teve lugar
no IPOR – Instituto Português do Oriente – o curso de formação para professores de Português, em julho de 1997 e
nos anos seguintes, do qual participaram os docentes do
Departamento de Português da SISU.
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Curso anual em Macau

Com a assinatura do protocolo entre a SISU e o Instituto
Politécnico de Macau (IPM) em 1996, a SISU mandou uma
turma toda, do terceiro ano, para estudar no IPM no ano letivo
2000/2001, com o apoio financeiro da Fundação Macau. No
entanto, esse tipo de cooperação parou no ano de 2001, com
a volta da turma para Xangai.
Com o apoio da Fundação Macau e da Universidade de
Macau, as três melhores alunas do terceiro ano do curso de
Português da SISU conseguiram frequentar o curso anual
no Departamento de Português, Universidade de Macau, no
ano letivo 2002/2003, com bolsas de estudo atribuídas pela
Fundação Macau. Mais tarde, os cinco melhores alunos do terceiro ano do curso de Português da SISU frequentaram o curso
anual na Universidade de Macau no ano letivo 2004/2005.
Mas, infelizmente, o caso não continuou depois de 2005.
Curso de verão ou de inverno em Portugal

Nos últimos anos, o curso de verão em Macau já não é
a única atração para os alunos de Português, porque tem sido
cada vez mais fácil para nós chineses irmos a Macau. Alguns
alunos aproveitam as férias de verão ou de inverno para se
deslocar para Portugal. A maioria escolhe a Universidade de
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Lisboa, que tem um protocolo de cooperação com a SISU,
mas uma pequena parte dos alunos escolhe a Universidade
de Coimbra, única instituição portuguesa que tem o curso de
inverno de Português como Língua Estrangeira. Em todos os
casos, os alunos sustentam a viagem, a estadia e a propina,
com exceção de 2001, ano em que uma aluna obteve a bolsa
de estudo atribuída pelo Instituto Camões (hoje, Camões
– Instituto da Cooperação e da Língua) para frequência do
curso de verão em Lisboa.
Curso anual ou semestral em Portugal

O Instituto Camões tem atribuído bolsas de estudo para
frequência do curso de Português em Portugal, no entanto,
a SISU só conseguiu uma bolsa de estudo para o curso de
verão, como acima referido, e duas bolsas de estudo para o
curso anual na Universidade de Lisboa, respetivamente nos
anos letivos 2001/2002 e 2002/2003.
Com o estreitamento das relações de cooperação entre
a China e os países lusófonos, a China está mais sensibilizada
para a formação de falantes de Português. É de salientar
que Wang Zhizhen2 assinalou no seu relatório sobre o trabalho das propostas apresentadas desde a 3ª Sessão da 11ª
Conferência Consultiva Política do Povo:
2

Então Vice-Presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva
Política do Povo.
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O Ministério do Comércio da China concorda positivamente
com as propostas, como a aceleração da criação duma plataforma de serviço para a cooperação económica e comercial
entre a China e os países de língua oficial portuguesa e
apoiará energicamente o Governo da Região Administrativa
Especial de Macau a construir essa plataforma económica
e comercial entre a China e os países de Língua Portuguesa
através da realização de fórum sino-Português etc.3

Mas, foi já em 2010 que o governo chinês começou a
investir na formação de falantes de Português. Nesse ano, 10
alunos de Português da SISU obtiveram as bolsas de estudo
concedidas pelo governo chinês através do Conselho Nacional
de Bolsas de Estudo para Estudar no Estrangeiro, para estudar em Portugal, mais precisamente, na Universidade de
Lisboa. Nos anos seguintes, temos conseguido bolsas de
estudo para o mesmo fim, com sete em 2011, nove em 2012,
cinco em 2013 e sete em 2014. Além dos alunos com bolsas
de estudo, há também outros alunos, embora poucos, que
vão a Portugal por conta própria.

3

Discurso proferido na cerimônia de abertura da 4ª Sessão da 11ª
Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, realizada a 3 de março
de 2011.

151

O ensino do português na china

Segunda Parte

Leitorado de Português
instalado na SISU
Desde 1990, ano em que abriu o Leitorado de Português
na SISU, o Instituto Camões e, posteriormente, o IPOR têm
mandado leitores de Português para a instituição. O leitor, de
um modo geral, trabalha dois anos no Leitorado, lecionando
várias disciplinas de Português, especialmente a História de
Portugal, a Literatura Portuguesa, Redação em Português,
entre outras, bem como organizando atividades culturais,
com o objetivo de divulgar a língua e a cultura portuguesas
em Xangai. Além disso, o leitor tem dado grande apoio aos
docentes chineses, tirando dúvidas, colaborando na elaboração dos materiais didáticos, entre outros assuntos.
As exposições de cartazes constituem a maioria das
actividades culturais organizadas pelo Leitorado. Aliás, o
leitor apoia também outras atividades organizadas pela
Faculdade ou Departamento. Por exemplo, na cerimônia
de celebração do escritor espanhol Cervantes, os alunos de
Português apresentam geralmente um número: uma canção,
uma dança, ou uma peça de teatro.
Para aprofundar a divulgação da Língua Portuguesa em
Xangai, o Instituto Camões, o IPOR e a SISU assinaram em
2004 um protocolo tripartidário de cooperação, pelo qual se
estabeleceu a criação do Centro de Língua Portuguesa, o qual
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se inaugurou em junho de 2007, para funcionar como local
de trabalho em grupo dos alunos e ao mesmo tempo uma
minibiblioteca, equipada com computadores, projetores, além
de materiais bibliográficos e audiovisuais, na sua maioria
oferecidos pela parte portuguesa ou de Macau.

3 Atividades culturais
De um modo geral, as atividades culturais são organizadas juntamente pelo Departamento de Português e Leitorado
de Português instalado na SISU. Na ocasião do Dia de Camões
(10 de junho), do dia 25 de abril e do dia do Natal, em especial,
os docentes e os alunos de Português organizam conjuntamente
uma festa de celebração, com concursos de declamação de poemas, de conhecimentos sobre a CPLP, de canção em Português,
assim como jogos tradicionais portugueses e chineses, sendo
tudo interpretado em Português.
Depois de ler a versão portuguesa dos contos famosos, os alunos interessam-se por interpretá-los. Nas festas organizadas pela Faculdade ou pelo Departamento e
Leitorado, apresentam peças como Capuchinho Vermelho,
Três Porquinhos, Tudo que o Vento Levou, Os Dez Anõezinhos
da Tia Verde-Água, além das obras clássicas como Auto da
Barca do Inferno, A Castro, entre outras. Para preparar as
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apresentações, procuram na biblioteca ou na Internet os
textos, às vezes em chinês, que traduzem para Português e
pedem aos professores para corrigir, o que ajuda muito na
aprendizagem ao mesmo tempo em que incentiva o interesse
dos alunos pela língua e pela cultura. Preparam os anúncios
bilíngues e fazem as legendas das peças em chinês para que
toda a audiência perceba bem as peças. Os que têm boa pronúncia de Português ainda fazem a dobragem das peças. Deste
modo, toda a turma pode participar de uma peça, incentivando
todos e também promovendo a colaboração em grupo.

Materiais didáticos
Características dos aprendentes chineses
Tradicionalmente, o ensino na China coloca o professor na
posição central do ensino. O professor explica, corrige, manda
e faz tudo o que um superior possa fazer. Deste modo, é natural
que o aluno fique numa posição inferior e se veja obrigado a
obedecer ao professor. Um aluno “rebelde” pode ser geralmente considerado mal-comportado. Por isso, a maior parte
dos aprendentes tem medo de errar e de ser criticada, tal como
o ditado indica: “Quanto mais fala, mais erra”. Sendo assim,
é comum encontrar aprendentes chineses tímidos e passivos,

154

O ensino do português na china

Segunda Parte

que não gostam nada de se expressar nas aulas. Quando não
percebem uma noção, esperam até que o professor explique.
A situação tem melhorado um pouco nos últimos anos.
Com cada dia mais oportunidades de contato com o mundo
lusófono, os aprendentes chineses começam a mudar. Por
exemplo, sentem-se mais livres ao expressar-se, apresentam
mais criatividade quando fazem trabalhos para casa etc.
Não obstante, ainda mantêm a tradicional timidez quando
se comunicam face a face com outros.
A questão de comunicação leva-nos para outra questão
– o conteúdo de comunicação. Então, precisa-se sempre dum
bom material didático para ensinar como se comunicar.

Materiais didáticos existentes na China
É de admitir que na China não se publicam bastantes
materiais didáticos de PLE, o que se deve muito ao número
limitado de aprendentes, evidentemente. No século XX,
houve apenas três universidades chinesas onde se ensinava
Português. No século XXI, embora contemos já com cerca
de 20 instituições de ensino superior que têm o curso de
licenciatura em Português, em comparação com a envergadura do ensino de Inglês e a população total da China, esse
número é, de fato, limitadíssimo.
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Vejam os materiais didáticos publicados no século XXI,
século em que começou o grande desenvolvimento do ensino
de Português na China, com o seguinte quadro:
Quadro 1 – Materiais didáticos publicados no século XXI
AUTOR(ES)

Xu Yixing,
Zhang Weiqi

EDITORA
Editora de Ensino
Grande Gramática
e Estudo de LínPortuguesa Explicada guas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
Curso de Português
de Línguas Estranpara Chineses 1
geiras de Xangai
Editora de Ensino
Curso de Português
de Línguas Estranpara Chineses 2
geiras de Xangai
Curso de Português
Editora de Ensino
para Chineses, Livro
de Línguas Estrando Professor 1/2
geiras de Xangai
Editora de Ensino
Curso de Português
de Línguas Estranpara Chineses 3
geiras de Xangai

Xu Yixing,
Gu Wenjun

Português de Ouro

Editora Universo

Ye Zhiliang

Temas Económico-Comerciais
em Português

Ye Zhiliang,
Zhao
Hongling

Português num
Instante

Ye Zhiliang

Português para
Ensino Universitário 1

Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Pequim
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai

Li Fei
Xu Yixing,
Zhang Weiqi
Xu Yixing,
Zhang Weiqi
Xu Yixing,
Zhang Weiqi

TÍTULO
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ANO
2010

2012
2012
2012
2014
2013
2008

2008

2009
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Ye Zhiliang

Português para
Ensino Universitário 2

Ye Zhiliang

Português para
Ensino Universitário,
Livro do Professor

Ye Zhiliang,
Zhang Jianbo
(Trad.)

Falar... Ler... Escrever... Um Guia para
Estrangeiros 1

Yu Xiang

Manual Prático
de Morfologia da
Língua Portuguesa

Yu Xiang

Tradução Português-Chinês,
Teoria e Prática

Yuan Aiping

Curso Conciso da
Língua Portuguesa 1

Yuan Aiping

Curso Conciso da
Língua Portuguesa 2

Zhang Li

Manual de Correspondência e
Documentação
Diálogos Práticos
de Português

Zhang Li

Guia da Gramática Portuguesa

Zhang Li

Prático
Zhang Minfen Manual
de Português
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Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai
Editora de Ensino
de Línguas Estrangeiras de Xangai
Editora de Ensino
de Línguas Estrangeiras de Xangai
Editora de Ensino
de Línguas Estrangeiras de Xangai

2010

2012

2014

2009

2011

2010
2012
2008

Editora de Comércio 2009
Editora de Ensino
de Línguas Estrangeiras de Xangai
Companhia de
Publicação de
Livros Mundiais

2013
2012
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SuperZhang Minfen Português
Simples do Zero
Zhao
Hongling

Curso de Leitura
em Português 1

Zhang Weiqi

Falar Português
do Zero
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Editora do Politécnico de Dalian
Editora de Ensino
e Estudo de Línguas Estrangeiras
de Xangai

2014

Editora Universo

2014

2011

Fonte: Dados da autora

É de salientar que os materiais didáticos acima
referidos são, na sua maioria, publicados pela Editora de
Ensino de Línguas Estrangeiras de Xangai e Editora de
Ensino e Estudo de Línguas Estrangeiras, pertencentes
respetivamente à Universidade de Estudos Internacionais
de Xangai e à Universidade de Estudos Estrangeiros de
Pequim, duas universidades que começaram mais cedo o
ensino de Português na China. Também se deve referir que
os autores são todos docentes chineses de Português, sendo
a maioria das duas universidades acima mencionadas. Uma
vantagem que merece destacar é que os autores, sendo ao
mesmo tempo docentes, conhecem muito bem a situação
de aprendizagem e ensino de Português na China, o que
facilita a elaboração dos materiais didáticos destinados
aos aprendentes chineses.
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ropostas para a elaboração
de materiais didáticos
A elaboração de materiais didáticos serve para facilitar
e melhorar o processo de ensino, sem dúvida nenhuma.
Portanto, é tão importante como o método de ensino de uma
língua estrangeira.
De acordo com Luiz Antonio Marcuschi (2008), quando
dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma
linguística, mas sim, uma forma de realizar linguisticamente
objetivos específicos em situações sociais particulares. Os
gêneros textuais operam, em certos contextos, como formas
de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio
-histórica com fontes de produção que lhes dão sustentação
além da justificativa individual. O conceito de gênero textual
norteia quer a construção do texto quer a sua compreensão.
Mediante a multiplicidade de géneros existentes, é difícil
termos um género ideal para o ensino porque uns géneros são mais adequados para uma situação e outros para
outras. Por essa mesma razão, destaca-se a importância
dos contributos da Linguística do Texto no ensino de língua
(MARCUSCHI, 2009, p. 35).

Se podemos afirmar que usar a linguagem é uma forma
de agir socialmente, de interagir com os outros, essas coisas
acontecem apenas em textos. Assim, vale a pena tomar o
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texto, e não apenas a gramática (como no caso do ensino
de Português na China anteriormente e até agora), como
referência para a elaboração de materiais didáticos de língua,
porque o texto é considerado como uma unidade de uso da
língua em uma situação de interação e como uma unidade
semântica, de acordo com Halliday e Hasan (1976).
Por tudo acima mencionado, é aconselhável contarmos
com a elaboração de materiais didáticos orientada pelas
doutrinas da Linguística do Texto.

Considerações finais
Não é fácil concluir a situação do ensino de Português
na China apenas com base na análise do presente artigo. No
entanto, pode-se notar que o ensino de PLE na China ainda
está numa fase inicial por falta de docentes experientes e de
materiais didáticos adequados, apesar de se ter desenvolvido
enormemente ao longo dos últimos anos.
Hoje em dia, com o aumento de trocas de opiniões
com o exterior dos docentes chineses de Português através da participação nos seminários internacionais e com a
ida dos alunos chineses de Português aos países de Língua
Portuguesa, o ensino de Português está a conhecer grandes
mudanças em comparação com a situação no século passado.
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Esperamos que se realizem mais encontros entre os docentes
de PLE da China e os dos países de língua oficial portuguesa,
para promover possíveis colaborações entre os mesmos, a
fim de estimular o ensino de Português na China.

Referências
ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática. São Paulo:
Parábola Editorial, 2007.
CONSELHO DA EUROPA. Quadro Europeu comum de referência para as línguas. Alfragide: Edições ASA, 2002.
COUTINHO, Maria Antónia et al. Géneros de texto e contexto
escolar. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE
PROFESSORES DE Português, 6., 2005, Lisboa. Atas... Lisboa:
Escola Superior de Comunicação Social (Benfica), 2005. 1
CD-ROM.
DONISIO, Ângela Paiva et al. (Org.). Gêneros textuais e ensino.
São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
GROSSO, Maria José (coord.). Quadro de referência para o
Ensino Português no estrangeiro. Versão PDF. 2011.
HALLIDAY, Mak; HASAN, R. Cohesion in English. London:
Longman, 1976.

161

O ensino do português na china

Segunda Parte

KARWOSKI, Acir; MARCUSCHI, Luiz Antônio et al. Gêneros
textuais: reflexões e ensino. 4. ed. São Paulo: Parábola
Editorial, 2011.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Linguística de texto: o que é e como
se faz? Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2009.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de
gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. São
Paulo: Parábola Editorial, 2009.
MITCHELL, Rosamond; MYLES, Florence. Second language
learning theories. 2. ed. London: Hodder Arnold, 2004.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Os gêneros escolares:
das práticas de linguagem aos objetos de ensino. Tradução de
Glaís Sales Cordeiro. Revista Brasileira de Educação, n. 11, 1999.

162

O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DO CURSO
DE LICENCIATURA EM LÍNGUA
E CULTURA PORTUGUESA NA
UNIVERSIDADE DE ESTUDOS
INTERNACIONAIS DE TIANJIN
Zheng Shanpei1

Universidade de Estudos
Internacionais de Tianjin (UEIT)

Resumo
Em 2015, o Curso de Licenciatura em Língua e Cultura
Portuguesa na Universidade de Estudos Internacionais de
Tianjin (UEIT) completou 10 anos. Depois de receber os
1	Leitora do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade de Estudos
Internacionais de Tianjin desde 2005 e doutoranda com tese intitulada “A
Disciplina de Laboratório no contexto do ensino de PLE na China: da Teoria
à Prática” na Universidade do Minho, sob a orientação da Dra. Maria
Micaela Dias Pereira Ramon Moreira e Dra. Sun Lam. A sua principal área
de investigação é o ensino de Língua Portuguesa como língua estrangeira
para os alunos chineses universitários e nos cursos livres, também os estudos
interculturais Português-chinês, especialmente na tradução e interpretação.
Tem diversas publicações relacionadas com estas temáticas.
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primeiros 16 alunos em 2005, o curso desenvolveu-se, e
densenvolve-se sem parar durante estes anos, não só na
formação dos alunos e professores, como também na recolha
dos materiais didáticos e nas cooperações com as universidades lusófonas. Na atualidade, mais de 100 licenciados
deste curso trabalham com os países lusófonos e este número
aumentará mais no futuro.
Palav ras-chave: O ensino de LP na China.
Desenvolvimento. Previsão.

Abstract
2015 marks the 10th anniversary of the founding of the
Undergraduate Degree in Portuguese Language and Culture
at Tianjin Foreign Studies University. In 2005, 16 students
were first enrolled majoring in Portuguese language. During
the past decade, the Department has made considerable
progress in many aspects, such as the teaching of Portuguese
to students and faculty, the preparation of teaching material,
and the collaboration with other universities in Portuguesespeaking countries. Currently, as many as 100 graduates from
the Department have been working in Portuguese-speaking
countries and this number is still growing.
Keywords: Portuguese teaching in China. Development.
Prevision
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摘要
2015年，天津外国语大学葡萄牙语语言文化系即将建系
10周年。在2005年第一个葡语班录取了16名学生后，葡语系在
这10年间，无论在学生、教师的培养，还是在教学资料收集以及
与葡语国家大学合作的方面，一直在努力发展。如今，已经有一
百多名毕业生投身到与葡语国家相关的工作中去，未来，这个数
字还会继续增长。
关键词：中国葡语教学，发展，展望未来

Introdução
A cooperação cada vez mais estreita entre a China e
os países lusófonos tem determinado a abertura progressiva
de cursos de licenciatura em língua e cultura portuguesa na
China, os quais se destinam principalmente a alunos chineses
universitários que pretendem estudar a Língua Portuguesa
para se dedicarem a áreas profissionais relacionadas com a
política, a educação, a cultura ou os média sino-lusófonos.
Na atualidade, existem cerca de 20 universidades chinesas
com cursos de licenciatura em língua e cultura portuguesa.
Entre elas, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijng,
a Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai e a
Universidade de Comunicação da China são as universidades
que abriram os cursos de licenciatura em língua e cultura
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portuguesa mais cedo, nos anos 60 do século XX. Outras
universidades abriram este curso só depois de 2004.
Nos últimos anos, especialmente depois de 2004, cada
vez mais universidades abrem o curso de licenciatura em língua
e cultura portuguesa. Embora se encontrem muitas dificuldades
em áreas diversas, tanto na criação do curso como em aspetos
relacionados com a seleção dos manuais e outros materiais de
apoio, a formação dos professores ou a cooperação com as universidades dos países lusófonos, as universidades tentam fazer
esforços para resolver vários problemas e vencer as dificuldades
encontradas. Entre elas, a UEIT é um caso que pode servir
de exemplo dos esforços encetados para o desenvolvimento
do seu curso de licenciatura em língua e cultura portuguesa.
A Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin
(UEIT) abriu o curso de licenciatura em língua e cultura
portuguesa em 2004 e recebeu os seus primeiros alunos em
setembro de 2005. Ao longo de nove anos, ela formou mais
de 100 licenciados e tem quase 90 alunos presentemente na
universidade. Vencendo várias dificuldades, a UEIT fez, faz
e fará continuamente esforços no sentido de desenvolver o
curso de língua e cultura portuguesa, esforços esses que são
realizados tanto pelos docentes do Departamento de Língua
Portuguesa, como também pelos diretores da Faculdade das
Línguas Europeias e pelo reitor da UEIT.
O artigo que agora se apresenta terá quatro partes principais e uma conclusão e aprensentar-se-ão, nomeadamente,
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os aspetos seguintes relativos ao departamento de Língua
Portuguesa da UEIT, não deixando de se fazer referência aos
planos para o seu desenvolvimento no futuro.

Criação do curso de licenciatura
em língua e cultura portuguesa
na Universidade de Estudos
Internacionais de Tianjin
A Língua Portuguesa é a sexta língua materna mais falada
no mundo, existindo nove países que têm o Português como
língua oficial. Na China, esse idioma tem sido tratado como
uma língua menor. Nos últimos anos, especialmente depois de
2000, com o desenvolvimento das relações de cooperação entre
a China e os países lusófonos, a Língua Portuguesa tornou-se
cada vez mais importante naquele país asiático.
Quando se falou sobre a criação do curso de licenciatura em língua e cultura portuguesa, o reitor Xiu Gang
da UEIT referiu:
Tomarmos a decisão da criação do curso de licenciatura em
língua e cultura portuguesa não é uma coincidência. Todos
nós líderes da Universidade considerámos por muito tempo
e analisámos os pontos fortes e pontos fracos da fundação
do Departamento de Língua Portuguesa. No fim, preparámos os materiais para pedir ao Ministério de Educação da
China sobre a fundação do nosso Departamento de Língua
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Portuguesa e não demorou muito tempo, o Ministério
passou o nosso pedido.

Quando se referiu às razões da fundação do Departamento
de Língua Portuguesa, o reitor Xiu Gang expressou:
A razão principal da fundação do Departamento de Língua
Portuguesa na UEIT é para satisfazer as necessidades do
mercado de trabalho na China. A UEIT abriu este curso de
licenciatura em 2005 e foi a 4ª universidade que abriu este
curso. Naquele tempo, a cada ano só se formaram menos de
70 licenciados. Este número está muito longe de satisfazer
o mercado de trabalho e muitos licenciados de língua espanhola dedicaram-se aos trabalhos de Língua Portuguesa.
Em 2001, com o lançamento do BRICS, a China terá cada
vez mais cooperações com o Brasil no futuro e claramente
precisará de mais gente que fale língua portugesa.

Segundo as razões referidas, a UEIT abriu o curso
de licenciatura em língua e cultura portuguesa em 2004 e
começou a receber os alunos da primeira turma em 2005.

Desenvolvimento do curso
de licenciatura em língua e
cultura portuguesa na UEIT
Desde a criação do Departamento de Língua Portuguesa
em 2005, crescendo quase 10 anos, até a atualidade, o
Departamento já tem seis professores e quatro turmas de
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1º, 2º, 3º e 4º anos. Ou seja, no total, são quase 90 alunos
no Departamento e entre eles, os do 3º ano não estudam na
UEIT, mas estudam na Universidade de Lisboa, em intercâmbio. De 2005 até 2014, o Departamento de Língua Portuguesa
da UEIT tem desenvolvido sem parar, tanto nas áreas da
recolha dos manuais, do número dos alunos e professores, da
cooperação com as universidade dos países lusófonos, como
também na área da investigação dos docentes, do melhoramento curricular do curso e da formação dos docentes. A
seguir, vai-se apresentar estas áreas do desenvolvimento do
Departamento de Língua Portuguesa da UEIT.

Os docentes e a formação dos docentes
Nos inícios da fundação do Departamento de Língua
Portuguesa da UEIT, o Departamento tinha só duas docentes,
uma chinesa e uma portuguesa. Todos elas são licenciadas: a
docente chinesa formou-se do Curso de Licenciatura em Língua
e Cultura Portuguesas da Universidade de Comunicação da
China em 2004 e a docente portuguesa formou-se no Curso de
Licenciatura em Tradução da Universidade do Porto. Nenhuma
delas tinha experiência no ensino de Língua Portuguesa como
língua estrangeira. Era uma aventura para duas docentes licenciadas ensinar o curso de licenciatura em Língua Portuguesa.
A situação da falta dos docentes não melhorou muito até 2008,
ano em que entrou no Departamento outra docente chinesa
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que se formou da Universidade dos Estudos Internacionais de
Shanghai. E depois, nos três anos seguintes, entraram mais
quatro docentes chineses, incluindo um doutor da Universidade
Brown. No entanto, esse doutor não trabalhou na UEIT muito
tempo e se despediu em 2011. A seguir, pode-se ver, segundo
a Tabela 1, o crescimento dos docentes de Língua Portuguesa
(LP) na UEIT.
Tabela 1 – O Crescimento dos Docentes de LP na UEIT.
Ano

Número e grau dos
docentes chineses

Número e grau dos
docentes estrangeiros

Total

2005

1 licenciada

2

2006

1 licenciada

2007

1 licenciada
1 licenciada,
1 mestranda
2 licenciadas,
1 mestranda,
1 doutorado
2 licenciadas, 1
mestranda, 1 mestre, 1 doutorado
2 licenciadas, 1
mestranda, 1 mestre,
1 doutoranda
1 licenciada,
1 mestranda, 2 mestres, 1 doutoranda
2 mestrandas, 2
mestres, 1 doutoranda
1 mestranda, 2 mestres, 2 doutoranda

1 licenciada
2 licenciadas,
1 mestre
2 licenciadas
2 licenciadas

4

1 licenciado

5

1 licenciado

6

1 licenciado

6

1 licenciado,
1 doutorando

7

1 mestrando,
1 doutorando

7

1 doutorando

6

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fonte: Dados da autora
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Segundo a tabela anterior, tanto no número dos professores como nos graus académicos, a UEIT desenvolveu-se
muito durante estes nove anos. O grupo dos docentes é estável
e só um docente se despediu em 2011. Com os apoios da UEIT
e das universidades cooperativas – a Universidade do Minho
e a Universidade de Lisboa –, as docentes chinesas da UEIT,
que entraram todas na Universidade com o grau académico de
licenciatura, conseguiram oportunidade para estudar nas universidades cooperativas. Na atualidade, entre as cinco docentes
chinesas, três delas já fizeram mestrado na Universidade do
Minho e uma fez e outra está a fazer mestrado na Universidade
de Lisboa. Segundo os passos da formação dos professores da
UEIT, mostra-se que a Universidade dá muita importância a
este aspeto e oferece aos professores facilidades e apoios para
eles poderem aproveitar as oportunidades para melhorar
os seus graus académicos, o que não é só favorável para os
próprios professores, mas também para o desenvolvimento
do Departamento de Língua Portuguesa da UEIT.

Os manuais e materiais para o ensino de PLE
Os manuais para o ensino de PLE podem-se separar
em dois grandes grupos, que François-Marie Gérard e Xavier
Roegier (1998, p. 88-89) definem:
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• Manuais fechados – que contêm em si mesmo
todos os elementos necessários à aprendizagem. São
manuais que não incentivam o recurso a outras vias de
aprendizagem e promovem uma aprendizagem de tipo
reprodutivo, desenvolvendo capacidades relativamente
passivas: saber-redizer e saber-refazer;
• Manuais abertos – que promovem a interação, que
incentivam o saber-fazer, a pesquisa, a integração
das aquisições e dos saberes. O aprendente deve ser
capaz, não apenas de repetir os saberes transmitidos
pelo manual, mas também de exercer um saber-fazer
cognitivo sobre esses mesmos saberes.
Ao mesmo tempo, Ana Tavares apontou que o manual
é não só para o professor, como para os alunos sinónimo de
segurança, uma vez que ajuda a determinar o conteúdo e os
métodos de ensino (TAVARES, 2008, p. 48).
Como se refere acima, o Departamento de Língua
Portuguesa da UEIT tem procurado e tem recolhido os
manuais e os materiais didáticos não só para satisfazer o
necessário do ensino de PLE, mas também para desenvolver
as capacidades comunicativas dos alunos chineses. Em 2005,
no início da fundação do Departamento de Língua Portuguesa,
o Departamento de Língua Portuguesa da UEIT só tinha
poucos manuais e materiais. Uma parte destes manuais foi
adquirida pela única docente chinesa do Departamento e
outra parte foi comprada em Portugal. Naquela época, em
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Portugal, ainda não existiam tantos manuais para o ensino
de PLE como na atualidade. Por isso, nesse período, o manual
principal do Departamento de LP da UEIT eram os materiais
redigidos pelo docente da Universidade de Comunicação
da China, usados pela docente da UEIT quando ela tinha
estudado na universidade. Além disso, usam-se também os
manuais Português sem Fronteiras volumes I, II e III, Olá,
como está?, e Português XXI como os manuais auxiliares. De
fato, a Universidade pediu ajuda à Universidade do Minho, que
tinha cooperação com a UIET, para comprar mais manuais
para o ensino de PLE, de 500 euros. Infelizmente, estes
livros perderam-se durante a viagem para a China. Depois
o Departamento continuava a usar os manuais e materiais
didáticos trazidos pelos docentes até 2009, ano em que o
Instituto Camões (hoje Camões-Instituto da Cooperação e da
Língua) ofereceu uma caixa de manuais para o Departamento
de Língua Portuguesa da UEIT. Depois, com os docentes
saindo para fazer mestrado, eles trouxeram cada vez mais
manuais e materiais didáticos para enriquecer a biblioteca
do Departamento de Língua Portuguesa. Até a atualidade, o
Departamento de Língua Portuguesa da UEIT possui quase
todos os manuais portugueses para o ensino de PLE.
Além disso, surgiu também cada vez mais manuais
redigidos pelos autores chineses no mercado chinês. Pode-se
ver no quadro seguinte o desenvolvimento dos manuais
chineses para o ensino de PLE.
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Quadro 1 – As Publicações sobre a Língua
Portuguesa na China Continental
TÍTULO
A Pronúncia da
Língua Portuguesa

AUTOR
Xu Yixing

Dicionário Conciso
Português-Chinês

Zhou Hanjun,
Wang Zengyang,
Zhao Hongling,
Cui Weixiao
Wang Hongyu,
Wang Haixiang
Wang Suoying,
Lu Yanbin

As 300 Frases
Portuguesas
Dicionário Conciso
Chinês-Português
Gramática Concisa da Língua
Portuguesa
Gramática da
Língua Portuguesa

Cai Ziyu,
Lin Guang

Dicionário Português-Chinês
Glossário Chinês-Português de
Termos Usuais
Português Turístico

Li Junbao e outros

Português num
Instante
Dicionário Universitário com Sinónimos

Ye Zhiliang,
Zhao Hongling
Liu Yi

Temas Económico-Comerciais
em Português

Ye Zhiliang

Wang Suoying,
Lu Yanbin

Li Junbao,
Huang Huixian,
Zhou Yaming
Wang Hongyu
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EDITORA
Editora
Shanghai Wai
Yan She
Editora
Shangwu

ANO
1985

Editora Beijing
Daxue
Editora
Shanghai Wai
Yan She
Editora
Shangwu

1997

Editora
Shanghai Wai
Yan She
Editora
Shangwu
Editora
Waiwen

1999

Editora Beijing
Daxue
Editora Wai
Yan She
Editora
Shandong
Kexue Jishu
Editora Wai
Yan She

2003

1994

1997
1998

2001
2002

2007
2007
2008
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Dicionário Temático PortuguêsChinês-Inglês
Manual Prático
de Morfologia da
Língua Portuguesa
Português para o
Ensino Universitário I
Manuais Práticos
em Português
Grande Gramática Portuguesa
Explicada
Português para
o Ensino Universitário II
Leitura em
Português
Falar Português
desde Zero
Curso Português
para os Chineses

Liu Yi

Editora Beijing
Yuyan Daxue

2008

Yu Xiang

Editora Wai
Yan She

2009

Ye Zhiliang

Editora Wai
Yan She
Editora
Shangwu
Editora Wai
Yan She

2009

Zhang Li
Li Fei

2009
2010

Ye Zhiliang

Editora Wai
Yan She

2010

Zhao Hongling

Editora Wai
Yan She
Editora Yuhang
da China
Editora
Shanghai
Waiyu Jiaoyu
Editora Shijie
Tushu
Editora Yuhang
da China
Editora
Shanghai
Waiyu Jiaoyu
Editora Yuhang
da China

2011

Liang Ce,
Manuel Moura
Xu Yixing,
Zhang Weiqi

Manual Prático
Zhang Minfen
de Português
Português Elementar Xu Yixing,
Gu Wenjun
Guia da GramáZhang Li
tica Portuguesa
Vamos Falar
Português

Segunda Parte

Zhang Weiqi

Fonte: Dados da autora
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Segundo o quadro, podemos definir que as publicações
para o ensino de Língua Portuguesa como língua estrangeira
na China eram poucas antes de 1999. Existiam só seis livros,
incluindo ainda um dicionário. Depois de 2000, acompanhando
a abertura de cada vez mais cursos de Língua Portuguesa
em várias universidades, surgiram mais publicações sobre
a Língua Portuguesa na China continental. Embora existam
na atualidade 25 publicações para o ensino de PLE, a maior
parte delas não serve para os alunos universitários, que precisam estudar sistematicamente a fonética, a gramática e a
tradução da Língua Portuguesa. Por isso, o ensino de PLE
do Departamento de Língua Portuguesa da UEIT depende
ainda muito dos manuais portugueses e dos materiais que são
trazidos pelos docentes do Departamento. Em comparação
com os manuais chineses, que são principalmente os manuais
fechados e desenvolvem capacidades relativamente passivas,
estes manuais e materiais portugueses ajudam muito no desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos chineses,
ou seja, eles desenvolvem muito o saber-fazer cognitivo.

O currículo do curso de licenciatura
em língua e cultura portuguesa
O currículo do curso é uma orientação do ensino
-aprendizagem para todos os cursos, o que é necessário e
importante para o desenvolvimento dum curso. No entanto,
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nos inícios da fundação do Departamento de Língua
Portuguesa da UEIT, o currículo deste curso de licenciatura foi copiado do Departamento de Língua Espanhola
da mesma universidade, porque naquela época não havia
nenhum docente do Departamento que possuísse experiência no ensino de PLE na Universidade. Nessa época, o
Departamento de Língua Portuguesa e o Departamento de
Língua Espanhola tinham os currículos dos cursos quase
totalmente iguais. De facto, como os docentes de Português
não são das mesmas áreas como os docentes de Espanhol,
o currículo do Departamento de Língua Espanhola não
era adequado ao Departamento de Língua Portuguesa e o
ensino de Língua Portuguesa andou muito difícil segundo
a orientação curricular do curso de Língua Espanhola.
Com a formação dos docentes em Portugal, na atualidade, as áreas dos docentes são variadas: metodologia didática, fonética, gramática, Português língua não materna etc. e
o Departamento possui também um docente brasileiro que é
mestre na área económica e doutorando na área da comparação educativa na Universidade Autónoma de Barcelona. Com
os esforços de todos os docentes chineses e estrangeiros, já
se formou um currículo mais adequado para o ensino de PLE
para o Departamento de Língua Portuguesa. No Programa
Curricular de Licenciaturas da Universidade de Estudos
Estrangeiros de Tianjin (2013), além das disciplinas básicas,
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como Língua Portuguesa, conversação, laboratório, leitura
extensiva, composição, gramática, tradução, interpretação
de todos os níveis, coloca-se também as disciplinas características do Departamento de Língua Portuguesa, como
turismo dos países lusófonos, comunicação intercultural
Chinês-Português, cultura chinesa, o Brasil contemporâneo,
cultura dos países lusófonos, a China contemporânea, educação do Brasil, Português para a economia e os negócios, a
política e a economia do Brasil, a história do Brasil, seminário
sobre América Latina. Pode-se dizer que, na atualidade,
o currículo dos cursos de Língua Portuguesa da UEIT já
não depende mais do curso de língua espanhola e possui
as suas caraterísticas próprias. Sem dúvida, este currículo
do curso de Língua Portuguesa será cada vez melhor com o
desenvolvimento do Departamento.

Os alunos do curso
A tabela seguinte mostra os números de alunos do
Departamento de Língua Portuguesa da UEIT.
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Tabela 2 – Os números dos alunos desde a fundação
do Departamento de Língua Portuguesa da UEIT
ANO DE ENTRADA NA UEIT
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

NÚMERO DE ALUNOS
16
15
16
15
14
20
25
22
20
20
183

Fonte: Dados da autora

Nos primeiros cinco anos da fundação, o Departamento
não recebeu muitos alunos, porque, naquele tempo, o
Departamento não tinha docentes suficientes para o ensino
de Língua Portuguesa. No entanto, no ano 2010, já tinha
quatro docentes no Departamento para trabalhar e outras
duas docentes em Portugal para estudar. Pedindo a autorização da Administração da Educação de Tianjin, a UEIT
decidiu receber desde então mais alunos no Departamento
de Língua Portuguesa. Por isso, nos últimos cinco anos,
recebeu pelo menos 20 alunos cada ano. No entanto, considerando as características do ensino-aprendizagem de
língua estrangeira, o número de alunos duma turma nunca
ultrapassou e não ultrapassará 25.
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Até a atualidade, o Departamento de Língua Portuguesa
da UEIT já tem 94 licenciados e 88 licenciandos. Também
há uma aluna que desistiu do curso no seu segundo ano e
foi para o Porto para estudar arte.

As cooperações com as universidades
dos países lusófonos
Desde a fundação do Departamento até a atualidade,
duas universidades portuguesas tinham e têm cooperações
com o Departamento de Língua Portuguesa da UEIT: a
Universidade do Minho e a Universidade de Lisboa.
A Universidade do Minho (UM)

Pode-se dizer que, com a ajuda e o apoio da Universidade
do Minho, a UEIT fundou o Departamento de Língua
Portuguesa. Em 2004, através da Embaixada da China em
Portugal, a UEIT expressou à Universidade do Minho a intenção da fundação do Departamento de Língua Portuguesa.
Naquele tempo, a diretora do Departamento de Línguas e
Culturas Orientais – Sun Lam – foi representante da UM
para as cooperações entre as duas universidades. Foi ela quem
trouxe os primeiros manuais e materiais didáticos portugueses
para o Departamento de Língua Portuguesa da UEIT. Também
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foi ela quem mandou a primeira docente portuguesa para o
Departamento, que é licenciada em literatura pela Universidade
do Porto. Além disso, a UM e a UEIT assinaram um contrato
de cooperação, em que a Dra. Sun Lam ficou como diretora
estrangeira do Departamento de Língua Portuguesa e ela tem
também como função ensinar concretamente a disciplina de
Sociedade e Cultura de Portugal durante duas semanas todos os
anos. Mais tarde, chegou-se à conclusão que a UM iria receber
gratuitamente os alunos do terceiro ano do Departamento de
Língua Portuguesa da UEIT como os alunos de intercâmbio
por um ano, ou seja, no seu 3º ano do estudo em Portugal, os
alunos chineses não pagam propina à UM.
Em 2008, todos os alunos chineses da primeira turma
do Departamento de Língua Portuguesa, em total 15, entraram no seu estudo do 3º ano e foram à UM em intercâmbio
para estudar por um ano. Depois, em 2009, a segunda turma
foi também, e, nesse ano, mais uma docente do Departamento
foi lá com os alunos para fazer mestrado.
Em 2010, com a assinatura do contrato entre a
Universidade de Lisboa e a UEIT, esta não mandou continuamente os alunos do Departamento de Língua Portuguesa
para a UM, mas para a Universidade de Lisboa. No entanto,
a cooperação com a UM ainda continuava. Nesse ano, as
duas universidades assinaram outro contrato para continuar a cooperação de formação de mestrado. No contrato,
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refere-se que os alunos acabem o seu 3º ano em Portugal e
depois podem candidatar-se ao curso de mestrado de Estudos
Interculturais Português-Chinês do Instituto de Letras e
Ciências da UM e depois continuar o seu 4º ano universitário,
ao mesmo tempo também fazem o 1º ano de mestrado na
UM. Esta forma de formação de mestrado chama-se “2+3”
que significa que os alunos chineses vão estudar dois anos
na UEIT e três anos em Portugal. No seu 4º ano de estudo,
os alunos chineses vão obter os diplomas de licenciatura
da UEIT e no 5º ano de estudo vão obter os diplomas de
mestrado da UM. Infelizmente, como o mercado de trabalho
na China procura cada vez mais tradutores e intérpretes que
falem Português, os alunos preferem trabalhar depois de ter
diploma de licenciatura e, desde 2012, este contrato parou
porque não havia mais alunos querendo continuar a fazer
mestrado, todos eles foram trabalhar.
A Universidade de Lisboa (UL)

A Universidade de Lisboa começou a cooperação com
a Universidade do Minho no início de 2007 com a fundação
do Instituto Confúcio na UL. Depois dos esforços das duas
Universidades, o Instituto Confúcio da UL fundou-se em
2008, onde se ensina língua e cultura chinesas. Quando se
assinou o contrato de cooperação do Instituto Confúcio, a
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UL referiu a intenção de cooperação no ensino de Língua
Portuguesa. Ou seja, os alunos do 3º ano do Departamento
de Língua Portuguesa vão para a UL estudar por um ano. Por
isso, desde 2009, um ano depois da fundação do Instituto
Confúcio da UL, os alunos chineses do Departamento de
Língua Portuguesa vão todos à UL para um ano de estudo de
língua e cultura portuguesas. Também em 2009, segundo o
contrato assinado, a UL mandou o primeiro docente para a
UEIT, que é licenciado em história portuguesa e trabalhou
na UEIT por cinco anos. Na atualidade, a cooperação com
a UL, tanto no Instituto Confúcio como no ensino de PLE,
ainda continua.

As investigações dos docentes
A investigação é uma área mais fraca do Departamento
de Língua Portuguesa da UEIT, porque nenhum dos docentes
do Departamento possui o grau académico de doutoramento
e todos os docentes são muito jovens e trabalham na universidade há menos de nove anos. No entanto, os docentes
tentam fazer as investigações nas suas áreas como uma
tentativa. Durante nove anos da fundação do Departamento,
o primeiro artigo publicado foi em 2008 na Revista da UEIT,
intitulado As Diferenças das Culturas Chinesa e Portuguesa
no Ensino de PLE. Depois, mais docentes entraram no
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Departamento e saíram mais publicações. Até a atualidade,
os docentes do Departamento publicaram cinco artigos nas
revistas da China, do Brasil e de Macau e um livro sobre o
ensino de Língua Chinesa para os estrangeiros. Além disso,
os docentes participam em três traduções de livros e de
dicionário. De facto, durante nove anos, estas publicações
são realmente poucas.

Aspetos a melhorar
Embora o Departamento de Língua Portuguesa da
UEIT tenha desenvolvido e avançado desde a sua fundação
até à atualidade, ainda existem várias áreas a melhorar.
Na formação dos docentes, até à atualidade, não existe
nenhum docente com grau académico de doutoramento. Além
disso, as áreas dos docentes são muito concentradas. Quase
todos docentes são da área de ciências de linguagem, embora
tenham especialidades diferentes, como fonética, linguística
aplicada, gramática e Português língua não materna. Faltam
docentes das áreas mais variadas, como história, literatura, tradução/interpretação, economia, investigação sobre
o Brasil, sociedade etc. E todos os docentes, com exceção do
docente brasileiro, falam e ensinam Português europeu, o
que ignora a importância do mercado brasileiro.
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No conjunto dos manuais e materiais didáticos para o
ensino de PLE, embora o Departamento de Língua Portuguesa
já possua muitos manuais e materiais didáticos, todos estes
manuais e materiais são de Portugal, voltados para o Português
europeu. Como a China tem e aumenta cada vez mais as
cooperações em todas áreas com o Brasil, faltam manuais e
materiais didáticos para ensinar o Português do Brasil. Além
disso, estes manuais e materiais não satisfazem a necessidade
dos alunos e professores chineses, porque eles são principalmente desenhados para os alunos europeus, que têm a sua
língua materna da mesma origem de Língua Portuguesa. De
facto, estes manuais avançam muito rápido no vocabulário,
gramática, área lexical e temática para os alunos chineses.
O investimento no Departamento ainda não é suficiente.
Como faltam os manuais e materiais no mercado da publicação
na China para o ensino de PLE, o Departamento tem que
comprar todos os manuais dos países lusófonos, especialmente de Portugal e do Brasil. No entanto, as publicações
nestes dois países são realmente muito caras. Além disso,
como a Língua Portuguesa é uma língua menor na China,
organizar os seminários ou convidar os especialistas para
fazer discursos para os alunos chineses precisa também de
bastante investimento. Estes orçamentos são superiores ao
investimento da Universidade. Por isso, na atualidade, há
dificuldades em organização dos seminários e forúns na UEIT.
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Como os docentes da UEIT são todos muito jovens,
falta-lhes oportunidades e experiências na investigação, o
que precisa da ajuda dos docentes mais experientes e dos
investigadores dos países lusófonos.

Previsões para o futuro
No futuro, para o desenvolvimento contínuo do
Departamento de Língua Portuguesa da UEIT, o Departamento
deve fazer esforços nas áreas seguintes:
• Melhorar o grau académico e avaliar as áreas dos
docentes para desenvolver os ramos e enriquecer as
disciplinas do Departamento de Língua Portuguesa;
• Renovar continuamente manuais e materiais didáticos do Departamento, tanto os de Portugal como os
do Brasil, para os alunos possuírem os conhecimentos
de Língua Portuguesa dos continentes diferentes e se
adaptarem ao trabalho no futuro, tanto na Europa e
África, como no Brasil;
• Desenvolver e aprofundar as cooperações com as
universidades dos países de Língua Portuguesa, não
só com as de Portugal, também dando importância às
do Brasil para os alunos chineses terem mais escolhas
no estudo nos países estrangeiros no seu 3º ano;
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• Redigir e organizar os manuais e materiais didáticos
mais adequados aos alunos chineses.

Conclusão
Com o desenvolvimento de cerca de nove anos, o
Departamento de Língua Portuguesa da UEIT torna-se
cada vez mais maduro e possui as suas características. Na
atualidade, a maior parte dos licenciados do Departamento
já se dedica aos trabalhos de várias áreas, como política,
economia, construção, negócios, cultura etc., e outra parte
deles continua a fazer mestrado em vários países, como
Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, e em várias áreas
como economia, comunicação, entre outras.
Com cada vez mais cooperações entre os países lusófonos e a China, o Departamento de Língua Portuguesa terá
mais oportunidades para desenvolver o seu ensino de PLE, as
cooperações com as universidades lusófonas, as investigações
nas áreas sobre a língua e cultura portuguesas, e os alunos do
Departamento também terão mais oportunidades e escolhas
nos seus estudos e trabalhos do futuro.
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DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DE PORTUGUÊS NA CHINA
CONTINENTAL NO INÍCIO DO
SÉCULO XXI TOMANDO COMO
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E CULTURA PORTUGUESA NA
UNIVERSIDADE DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS DE DALIAN
Han Ying
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Estrangeiras de Dalian (ULED)

Resumo
O ensino de Português, Português Língua Não Materna/
Português Língua Estrangeira (PLNM/PLE) na China continental começou na década de 60 do século passado; já tem,
portanto, uma história de mais de 50 anos. Mas, antes do
ano 2000, só existiam três universidades que tinham aberto
cursos de licenciatura em Língua Portuguesa: a Universidade
de Comunicação da China (UCC), a Universidade de Estudos
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Estrangeiros de Beijing (UEEB) e a Universidade de Estudos
Internacionais de Xangai (UEIS na sigla inglesa). Nos últimos
anos, com as relações e as cooperações cada dia mais estreitas
entre a China e os países de Língua Portuguesa, o ensino de
PLE tem-se desenvolvido muito rapidamente. A quantidade
de universidades que têm o curso de licenciatura em Língua
Portuguesa subiu de três (UCC, UEEB e UEIS) localizadas
em Beijing e Xangai no ano 2000 até 16 em várias províncias
no ano 2014. A Língua Portuguesa tornou-se cada vez mais
importante. A Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian,
como a única instituição a formar pessoal qualificado que
fala Português na província de Liaoning, abriu o Curso da
Língua e Cultura Portuguesa no ano de 2008. O presente artigo
pretende, através da apresentação do funcionamento do Curso
da Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Línguas
Estrangeiras de Dalian (ULED), analisar as dificuldades e os
desafios a enfrentar, bem como os progressos realizados no
desenvolvimento do ensino de Português na China Continental.
Palavras-chave: Língua e Cultura Portuguesa.
Dificuldades e Desafios. Progressos Realizados.

Abstract
The teaching of Portuguese (PLNM/PLE) in Mainland
China began in the 1960s; it is already more than 50 years
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old, therefore. But before the year 2000, there were only
three universities that had opened undergraduate courses
in Portuguese Language: the Communication University of
China, the Beijing Foreign Studies University and the Shanghai
International Studies University. In recent years, with the each
day stronger ties between China and the Portuguese-speaking
countries, the teaching of Portuguese as a Foreign Language
has developed very fast. The number of universities that
maintain the undergraduate course in Portuguese language
rose from 3 universities located in Beijing and Shanghai in
the year 2000 to 16 in several provinces in the year 2014. The
Portuguese language has become increasingly important. The
Dalian Foreign Languages University, as the only institution to
train Portuguese-speaking qualified personnel in the province
of Liaoning, opened the Course of Portuguese Language and
Culture in the year 2008. The present article intends, through
the presentation of the Course of Portuguese Language and
Culture at the Dalian Foreign Languages University, to analyze
the difficulties and the challenges to be addressed, as well
as the progress made in the development of the teaching of
Portuguese in mainland China.
Keywords: Portuguese Language and Culture.
Difficulties and Challenges. Progress.
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摘要
中国内地以葡萄牙语为非母语或外语的教学始于上世纪六
十年代，迄今为止已经有超过五十年的历史。但是在2000年之前，
只有三所大学开设葡萄牙语本科课程，分别是中国传媒大学，北
京外国语大学和上海外国语大学。近年来，随着中国和其他葡语
国家的合作日益密切，葡萄牙语教学也发展迅速。开设葡语本科
课程的大学也从2000年北京上海的三所并增加至2014年16所，
许多省份的大学都开设葡语本科课程。葡语的重要性日益凸显。
大连外国语大学，作为辽宁省唯一一所培养葡语人才的高校，在
2008年开设了葡萄牙语语言与文化课程。本文介绍了大连外国语
大学开设的葡萄牙语言文化专业，分析了该专业目前遇到的困难
以及面临的挑战，此外也介绍了中国内地葡语教学取得的进步。
关键词：葡萄牙语言和文化 - 困难和挑战 - 取得的进展

Introdução
O ensino de Português (PLNM/PLE) na China
Continental começou na década de 60 do século passado.
Nos anos 1960-1961, o Instituto de Radiodifusão de Beijing,
atualmente Universidade de Comunicação da China (UCC),
e o Instituto de Línguas Estrangeiras de Beijing, atualmente
Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing (UEEB),
foram as primeiras universidades onde se abriram cursos
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de licenciatura em Língua Portuguesa. Posteriormente,
também uma outra universidade, a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Xangai, atualmente Universidade de
Estudos Internacionais de Xangai (UEIS na sigla inglesa),
abriu em 1977 um curso de Língua Portuguesa, tendo hoje
em dia um papel muito importante no ensino desta língua.
O ensino de Português (PLNM/PLE) na China
Continental já tem uma história de mais de 50 anos, mas
só nos últimos 20 anos, especialmente depois do ano 2000,
manifestou um desenvolvimento muito rápido. A quantidade de universidades que tem o curso de licenciatura em
Língua Portuguesa subiu de três (UCC, UEEB e UEIS),
no ano 2000, localizadas em Beijing e Xangai, para 16,
em várias províncias, no ano 2014. Com as relações e as
cooperações cada dia mais estreitas entre a China e os
países lusófonos, a procura de pessoal qualificado que
fala Português cresceu de forma visível a cada dia, o que
promoveu o desenvolvimento do ensino de Português na
China continental; a Língua Portuguesa tornou-se cada vez
mais importante e prevê-se que cada vez mais universidades
chinesas venham a criar cursos de licenciatura em Língua
Portuguesa no futuro.
O presente artigo apresenta o funcionamento do
Curso da Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de
Línguas Estrangeiras de Dalian (ULED), como um exemplo
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do curso de licenciatura em Língua Portuguesa, criado na
fase de desenvolvimento rápido do ensino da Língua, desde
o ano 2000 até agora, colocando-nos dificuldades e desafios
a enfrentar, com progressos realizados, no desenvolvimento
do ensino de Português na China continental.

Criação do Curso de Língua e Cultura
Portuguesa na Universidade de
Línguas Estrangeiras de Dalian
No ano de 2008, a Universidade de Línguas Estrangeiras
de Dalian abriu o Curso de Língua e Cultura Portuguesa, com
duração de 4 anos, que tinha 20 alunos. A universidade,
como única instituição a formar pessoal qualificado que fala
Português na província de Liaoning, recebe uma turma com
cerca de 30 alunos por ano. A quantidade de alunos de cada
ano está apresentada na Tabela 1.
Tabela 1– Número de alunos da ULED desde 2008 até 2014
Quantidade dos Alunos
do Curso de Língua e Cultura Portuguesa desde 2008 até 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20

30

34

32

34

32

29

Fonte: Dados da autora
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O Departamento de Português foi fundado formalmente no ano de 2009, agregado à Faculdade de Alemão
da nossa universidade, integrando depois a Faculdade
de Espanhol e Português criada no ano de 2012. Na fase
inicial, só tinha dois professores chineses, que foram os
primeiros finalistas da UEEB (acabaram o curso no ano de
1966), sendo convidados para trabalhar como professores
na universidade, após se aposentarem. Com mais de 65
anos, eles têm bastante experiência no ensino de Português
e no trabalho nessa área, e também muita paciência com
os alunos. Para melhorar a equipe docente, a universidade
mandou uma professora de Francês estudar Português em
Portugal, bem como o ensino de Português como Língua
Estrangeira; ao mesmo tempo, introduziu finalistas
excelentes do curso de Português da outra universidade.
Atualmente, o Departamento de Português já tem 10 professores, incluindo dois idosos, cinco jovens licenciados
na Universidade de Comunicação da China, Universidade
de Estudos Internacionais de Tianjin, Universidade de
Estudos Internacionais de Xi’an e Universidade de Línguas
Estrangeiras de Dalian e três leitores portugueses. A universidade estimula os professores jovens a continuar a estudar: até agora, entre eles, três são mestres na Universidade
Nova de Lisboa e Universidade do Minho, 60% do número
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total. Os professores jovens também participaram várias
vezes na formação de professores realizada em Macau.
O curso visa formar pessoal qualificado, com competências práticas de Língua Portuguesa, conhecimento bastante
de literatura em Língua Portuguesa, forte capacidade de
comunicação intercultural, boa qualidade humanística e
visão internacional, podendo trabalhar com a Língua na área
da diplomacia, educação, comércio internacional, gestão,
tradução, entre outras.

Disciplinas e aulas
Com a meta de formação referida em cima, o Curso de
Língua e Cultura Portuguesa abriu 35 disciplinas profissionais, incluindo 26 disciplinas obrigatórias e nove disciplinas
opcionais, somando 1.810 horas de aula e 110 créditos. As
disciplinas e as respectivas cargas horárias são mostradas
no Quadro 1 e no Quadro 2.
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Quadro 1 – Disciplinas obrigatórias

ITEM

Disciplinas
Obrigatórias /
Carga
horária

1º
ANO

2º
ANO

3º
ANO

1º
SEMESTRE DO
4º ANO

Português
Elementar
I e II
10 horas/
semana

Português
Elementar
III e IV
10 horas/
semana

Literatura
em Língua
Portuguesa
4 horas/
semana

Tradução
4 horas/
semana

Oralidade Oralidade
e Audioe Audiovisual
visual
2 horas/
2 horas/
semana
semana

Tradução
4 horas/
semana

Oralidade
e Audiovisual
2 horas/
semana

Conversação
2 horas/
semana

Conversação
2 horas/
semana

Oralidade
e Audiovisual
2 horas/
semana

Leitura
2 horas/
semana

Composição
2 horas/
semana

Fonte: Dados da autora
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Quadro 2 – Disciplinas opcionais
Item

Disciplinas Opcionais
/ Carga horária

3º ano

1º semestre
do 4º ano

Gramática Prática
2 horas/semana

Temas Económico-Comerciais
em Português
2 horas/semana

História dos
Países de Língua
Portuguesa
2 horas/semana

Linguística Aplicada
2 horas/semana

Interpretação
2 horas/semana

Geografia dos Países
de Língua Portuguesa
2 horas/semana

Leitura de Jornais
e Revistas
2 horas/semana
Etiqueta dos Negócios Estrangeiros
2 horas/semana
Perfil dos Países de
Língua Portuguesa
2 horas/semana

Fonte: Dados da autora

Temos nove disciplinas opcionais, das quais os estudantes têm de selecionar apenas seis, no 5º, 6º e 7º semestres,
ou seja, no 3º ano e 1º semestre do 4º ano. Os alunos que
ficam na universidade de intercâmbio em Portugal têm de
conseguir os créditos equivalentes no mesmo período.

199

O ensino do português na china

Segunda Parte

Intercâmbio nacional e internacional
Intercâmbio internacional
Geralmente, os cursos de PLE na China continental
sempre têm cooperação com países de Língua Portuguesa,
sobretudo Portugal e Brasil; os estudantes vão para uma das
universidades estrangeiras de intercâmbio para estudar, por
tempo determinado.
A ULED estabeleceu a cooperação com a Universidade
Nova de Lisboa (UNL) no ano de 2009. Os primeiros 13
alunos chegaram a Lisboa no mesmo ano. Comparando com
outras universidades chinesas que têm cursos de Língua
Portuguesa, a maneira de cooperação com a universidade
portuguesa adotada pela ULED é mais flexível. Existem
vários modelos de formação, “1+3”, “1+2+1” e “1+1+2”, em
que os alunos estudam na ULED por algum tempo e passam
o restante tempo na UNL para concluírem os seus cursos
de Licenciatura. O segundo número do modelo significa o
tempo determinado em que os alunos ficam na UNL, por
exemplo, “1+3” é um modelo em que os alunos estudam na
ULED no primeiro ano e passam os restantes três anos na
UNL; similarmente, “1+2+1” é o primeiro ano na ULED, o
segundo e o terceiro ano na UNL e o último ano na ULED e
“1+1+2” é o primeiro ano na ULED, o segundo ano na UNL
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e o terceiro e quarto anos na ULED. A ULED ainda tem
mais um modelo “2+3”, em cooperação com a Universidade
de Aveiro (UA), estabelecida no ano de 2011. Neste modelo,
os alunos estudam na ULED por dois anos de licenciatura
(pode ser um ano na ULED e um na UNL) e três anos na
UA, sendo dois anos de licenciatura e um de mestrado, o que
significa que os alunos podem economizar um ano para fazer
o mestrado. Em todos os modelos de intercâmbio referidos
acima, os próprios alunos devem assumir todos os custos
de estudar em Portugal, incluindo propinas, alojamento,
viagem etc.
Tabela 2 – Os alunos no intercâmbio internacional

Nome da
Universidade

Modelo
de
Intercâmbio

Universidade
Nova de
Lisboa

1+3, 1+2+1,
1+1+2

Universidade
de Aveiro

2+3

Quantidade dos Alunos para as Universidades de Intercâmbio em Portugal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13

23

19

16

17

10

2
(2+0)*

11
(5+6)**

14
(12+2)***

* Dois alunos tinham ido à UNL no ano anterior e saíram da UNL para a UA.
** Cinco alunos tinham ido à UNL no ano anterior e saíram de Lisboa para a UA; seis alunos
ficaram na ULED nos primeiros dois anos e partiram da China para a UA.
*** 12 alunos tinham ido à UNL no ano anterior e saíram de Lisboa para a UA; dois alunos
ficaram na ULED nos primeiros dois anos e partiram da China para a UA.

Fonte: Dados da autora
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Os alunos podem selecionar o modelo de que gostam,
dependendo das suas próprias situações, tais como: apoio
financeiro, adaptação à vida e ao estudo em Portugal, sugestão
dos pais, oportunidade de emprego etc. Se os alunos não
quiserem participar em qualquer modelo de intercâmbio,
podem permanecer na ULED onde têm turmas para todos
os níveis, do primeiro ao quarto ano. A seleção dos alunos
entre os anos 2009 e 2014 está apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 – Percentagem dos alunos no intercâmbio internacional
Ano

Alunos anuais

Alunos que foram
à Universidade
Portuguesa

Percentagem

2009

20

13

65.00%

2010

30

23

76.67%

2011

34

19

55.88%

2012

32

16

50.00%

2013

34

23

67.65%

2014

32

12

37.50%

Total

182

106

58.24%

Fonte: Dados da autora

202

O ensino do português na china

Segunda Parte

Gráfico 1 – Os alunos no intercâmbio internacional

Alunos totais
Alunos que foram à Universidade Portuguesa

Fonte: Dados da autora

Gráfico 2 – Percentagem dos alunos no intercâmbio internacional

Percentagem

Fonte: Dados da autora
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Segundo a Tabela 3, o Gráfico 1 e o Gráfico 2, podemos ver a soma e a percentagem dos alunos que foram para
universidades portuguesas em cada ano. Desde o ano de
2009 até 2014, mais de 50% dos alunos totais participaram
no modelo de intercâmbio internacional.

Intercâmbio nacional
Para melhorar o nível de ensino de Português na China
Continental e promover o intercâmbio entre as universidades
chinesas que têm cursos de Língua Portuguesa, articulando
com a finalidade de desenvolvimento conjunto, recursos
complementares e pleno uso de vantagens de várias universidades, a ULED assinou o acordo de intercâmbio nacional com
a Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin (UEIT)
no ano 2010 e com o Instituto de Línguas Estrangeiras Jilin
Huaqiao (ILEJH) no ano 2011.
O acordo de intercâmbio nacional inclui o intercâmbio de alunos, a realização de atividades entre alunos, tais
como o concurso de composição, declamação e tradução, o
intercâmbio de experiências, o intercâmbio académico e a
aprendizagem mútua entre professores, a troca de materiais
didáticos e de referência, o que contribui para a construção
da equipe docente e a melhoria da iniciativa de aprendizagem
de alunos. Segundo a Tabela 4, a ULED mandou sete alunos
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para estudar na UEIT por um ano em 2010. A UEIT mandou
um e quatro alunos, respetivamente, para a ULED nos anos
de 2011 e 2014. O ILEJH também mandou oito, 13 e 13 alunos
para a ULED em 2011, 2013 e 2014 respetivamente.
Tabela 4 – Os alunos no intercâmbio nacional.

Ano

Universidade de
Estudos Internacionais
de Tianjin (UEIT)
Alunos da
Alunos da
ULED para
UEIT para
a UEIT
a ULED

Instituto de Línguas
Estrangeiras Jilin
Huaqiao (ILEJH)
Alunos da
Alunos do
ULED para
ILEJH para
o ILEJH
a ULED

2010

7

0

0

0

2011

0

1

0

8

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

13

2014

0

4

0

13

Fonte: Dados da autora

Instituto Confúcio
A comunicação, o intercâmbio e a cooperação são
bidirecionais. Os chineses estudam línguas estrangeiras e
culturas das outras nações para desenvolver relações amigáveis com todo o mundo, mas também acolhem os estrangeiros
que conhecem a língua e a cultura chinesa. Para dar apoio
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ao ensino da língua chinesa e promover a língua e a cultura
chinesa em todo o mundo, o Serviço Nacional de Ensino
de Chinês como Língua Estrangeira da China estabeleceu
os Institutos Confúcio, associados em mais de 90 países e
regiões, para as atividades de ensino realizadas pela cooperação de uma universidade chinesa e uma universidade local.
A ULED estabeleceu a cooperação com a Universidade
de Brasília no ano 2014; mandou uma professora para o Brasil,
acionando o trabalho do Instituto Confúcio na Universidade
de Brasília. Agora o Instituto Confúcio está sob a gestão
do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução do
Instituto de Letras da Universidade de Brasília e desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas com
a língua e cultura chinesa.
A ULED ainda vai estabelecer a cooperação com a
Universidade de Aveiro, nos próximos meses, para promover
a inauguração do Instituto Confúcio na Universidade do
Aveiro. Tudo está em preparação.

Conclusão
Desde a primeira turma do curso de Língua Portuguesa
da UCC no ano 1960, milhares de finalistas trabalharam pela
Língua Portuguesa, em várias áreas da sociedade, e desempenharam um papel muito importante para desenvolver as relações
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amigáveis com os países de lusófonos, o que prova o sucesso
do ensino do Português (PLNM/PLE) na China Continental.
Defrontamo-nos, é certo, com vários desafios, que tivemos
de superar, tais como: a falta de materiais didáticos, a pouca
utilização de metodologias comunicativas na aula, a melhoria de
planeamento de disciplinas do curso e de construção da equipe
docente. Porém, com o esforço contínuo de mais de 50 anos,
conseguimos um progresso visível; por exemplo: encontrámos
um modelo de intercâmbio internacional razoável, temos uma
equipe docente básica, introduzimos alguns materiais portugueses originais, como materiais didáticos, bibliográficos, etc.
Não obstante o sucesso alcançado, outras metas se desenham no horizonte: na sociedade contemporânea, a universidade
não só assume a tarefa educativa, mas também a responsabilidade social. Temos, por isso, muito trabalho ainda a fazer.
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CURSOS SUPERIORES E OUTRAS
FORMAÇÕES DE/EM LÍNGUA
PORTUGUESA EM MACAU
Ana Paula Dias1

Universidade Aberta de Lisboa

Resumo
Neste artigo, são elencadas as licenciaturas e outras
formações de/em Português existentes em universidades,
instituições de ensino superior e outras organizações de
ensino de Português não-académicas de Macau, destinadas
maioritariamente a finalistas do ensino secundário, alunos
universitários, grupos profissionais e população em geral. São
1

Doutora em Educação e Interculturalidade pela Universidade Aberta
de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos para as Migrações e
Relações Interculturais (CEMRI) da Universidade Aberta. Em Portugal, foi
coautora dos programas de Língua Portuguesa para o ensino básico de
2009. Trabalha presentemente em Macau, como assessora técnica para
a promoção e a divulgação do Português. Tem vindo a publicar, desde
1996, vários volumes sobre literatura portuguesa, didática do Português
língua materna e língua estrangeira em Portugal e, ultimamente, sobre
educação e encontros interculturais em Macau, na Revista Macau, Revista
de Cultura e na Revista de Administração Pública, na Universidade
Nacional de Taiwan e nas revistas SIPLE e Platô. É também colunista dos
jornais Hoje Macau e Ponto Final.
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igualmente apresentadas as atuais medidas e programas de
apoio em vigor que visam a promoção do estudo do Português
na região, assim como as organizações que as promovem e os
moldes em que funcionam. Finalmente, são disponibilizadas
passo a passo as fontes de consulta referentes quer ao primeiro,
quer ao segundo aspeto, de forma a permitir um posterior
aprofundamento e complemento da informação apresentada.
Palavras-chave: Licenciaturas e formação pós-graduada
de/Em Português. Cursos de Língua Portuguesa. Programas
de apoio à Língua Portuguesa. Macau.

Abstract
This article lists the undergraduate courses and other
training of/in Portuguese offered by universities, higher
education institutes and non-tertiary Portuguese teaching
organizations in Macao, mainly focused on high school and
university students, professional groups and population in
general. It also presents the existing support measures and
programs in place that aim at promoting the study of the
Portuguese language in the region, as well as the organizations that support them, and its operation system. Finally,
there are listed step by step the query sources for these topics,
in order to allow a further deepening and complement of the
information offered.
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Keywords: Undergraduate courses and post-graduate
training of/in Portuguese. Portuguese language courses.
Support programs to the Portuguese language. Macao.

摘要
本文列举了在澳门的主要针对中学生、大学生以及成人的
大学、高等教育机构以及非学术性葡萄牙语教育机构实施的葡萄
牙语的学位课程和相关培训。同时也介绍了澳门地区现有的支持
葡萄牙语研究措施、计划，以及支持葡语研究的相关组织机构及
运作方式。最后，我们列出了以上两方面信息的引用来源，以便之
后的研究者可以进行扩展和补充。
关键词：葡语本科和硕士生培养，葡语课程，葡语支持项
目，澳门

Instituições de ensino
superior em Macau
O setor do ensino superior é composto pelas instituições
de ensino superior públicas e privadas tuteladas pelo Gabinete
de Apoio ao Ensino Superior (GAES)2.

2

Cf. http://www.gaes.gov.mo/pt/.
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A mais antiga instituição da região, a Universidade
de Macau (UM), nasceu em 1981 como Universidade da
Ásia Oriental (UAO) e tornou-se um organismo público
em 19883 . Nesse ano a Escola Superior das Forças de
Segurança de Macau (ESFSM) foi igualmente estabelecida.
Em 1991, a UAO foi reestruturada dando lugar a três instituições de ensino superior: duas públicas (a Universidade
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau – IPM); e
uma outra, a Universidade Aberta Internacional da Ásia
(UAIA/ Macau), que se manteve privada e que consistiu
na sua versão inicial na junção do “Research Institute” e
do “Open College” da ex-UAO.
A Universidade das Nações Unidas/Instituto
Internacional para Tecnologia de Programação (UNU/
IITP) iniciou a sua atividade em 1992, sendo seguida em
1995 pelo Instituto de Formação Turística (IFT). Os cinco
anos subsequentes viram surgir mais cinco organismos privados: o Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), o
Instituto Inter-Universitário de Macau (IUUM), o Instituto
de Enfermagem Kiang Wu de Macau (IEKWM) e o Instituto
de Gestão de Macau (IMM). Assim, no espaço de 20 anos, o
setor do ensino superior evoluiu de apenas uma instituição
para 11.

3

Para mais informação sobre a sua génese e história, vd. http://www.
umac.mo/port/about_UM_history.html.
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Atualmente existem em Macau dez instituições do
ensino superior4, das quais quatro são públicas e seis, privadas. São elas:
Quadro 1 – Instituições de ensino superior de Macau
PÚBLICAS

PRIVADAS

Universidade de Macau/ Novo
campus da UM (Henqin)

Universidade da Cidade de
Macau (anteriormente designada por Universidade Aberta
Internacional da Ásia (Macau))

Instituto Politécnico de Macau
Instituto de Formação Turística
Escola Superior das Forças
de Segurança de Macau

Universidade de São José (anteriromente designada por Instituto
Inter-Universitário de Macau)
Instituto de Enfermagem
Kiang Wu de Macau
Universidade de Ciência e
Tecnologia de Macau (UCTM)
Instituto de Gestão de Macau
Instituto Milénio de Macau

Fonte: Dados da autora

Os mais recentes dados estatísticos do GAES indicam
que, globalmente, “no ano lectivo de 2016/2017, as instituições do ensino superior, no seu conjunto, registaram
2.265 docentes e 32.750 estudantes matriculados no ensino
superior, tendo em funcionamento um total de 267 cursos, neles se incluindo os de diploma de nível superior e de
4

Vd. http://www.gaes.gov.mo/pt/about/links.
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pós-graduação, bem como os de bacharelato, licenciatura,
mestrado e doutoramento. Em 2016, foi aprovada a criação
de 34 cursos do ensino superior em Macau, respeitantes a
19 instituições do ensino superior do exterior5.

Instituições de ensino superior com
cursos de/em Língua Portuguesa
Os cursos em que o Português marca presença são
Línguas e Literaturas, Tradução, Educação, Administração
Pública e Direito.
Apresentam-se em seguida as licenciaturas em
Português/lecionadas em Português/com área de especialização em Português disponibilizadas em universidades e
instituições de ensino superior de Macau:

5

Vd. http://www.gaes.gov.mo/pt/about/intro.
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Quadro 2 – Licenciaturas que envolvem o Português,
em instituições de ensino superior de Macau
INSTITUIÇÃO

DESIGNAÇÃO DO CURSO
Licenciatura em Direito (lecionado em Português)
Licenciatura em Direito (lecionado em Chinês e Português)
“Minor” em Estudos Portugueses
Licenciatura Estudos Portugueses

Universidade de Macau

Mestrado em Língua Portuguesa
e Estudos Interculturais
Mestrado em Aquisição
de Segunda Língua
Mestrado em Estudos da Tradução (variantes Chinês-Português e Português-Inglês)
Doutoramentos nas áreas da
Linguística Aplicada e dos Estudos Literários e Interculturais
Licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês-Português (S.E.Port.)
Licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês-Português (S.E.Chin.)
Licenciatura em Português

Instituto Politécnico de Macau

Licenciatura em Administração Pública (em Português)
Licenciatura em Relações Comerciais China-Países Lusófonos
Mestrado em Administração Pública*
Doutoramento em Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira/Língua Segunda)**
Doutoramento em Administração Pública
Doutoramento em Educação**
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Curso de Português Itensivo (pré-universitário)
Bacharelato rm Estudos Português-Chinês (Língua e Cultura)
Mestrado em Estudos Lusófonos de Literatura
Universidade de
São José***

Tradução Português-Chinês (Associate Diploma)
Licenciatura em Educação (com
especialização em Português
para o Ensino Secundário)

Universidade de Ciência
e Tecnologia de Macau

Pós-Graduação em Educação (com
opção em Português, mas com abertura sujeita ao número de inscritos)
Licenciatura em Línguas Estrangeiras
(com área de especialização
em Língua Portuguesa)

*Organizado em cooperação entre o Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto
Politécnico de Macau.
**Ministrado em Macau pela Universidade de Lisboa em colaboração com o Instituto
Politécnico de Macau.
***Faculty of Humanities, em inglês na fonte, https://www.usj.edu.mo/en/faculties/fhm/

Fonte: Dados da autora

Segundo os dados globais fornecidos pelo Gabinete
de Apoio ao Ensino Superior (GAES) sobre a formação
nas Línguas Chinesa e Portuguesa, houve 755 estudantes
matriculados nos cursos do ensino superior da área de
Língua Portuguesa nas instituições do ensino superior de
Macau, no ano lectivo 2016/2017, sendo 2.875 os estudantes matriculados em outros cursos de Língua Portuguesa,
incluindo cursos Minor, disciplinas obrigatórias, disciplinas
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opcionais, cursos de Verão, extracurriculares e outros.
Foram ainda 177 os estudantes de Macau que estudaram em
Portugal com bolsas de mérito e bolsas de estudo atribuídas
pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, pelo
Fundo de Acção Social Escolar, pela Fundação Macau e pela
Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para Estudos PósGraduados. Os números avançados refletem um aumento
em relação aos últimos anos6.

Outras formações de/em Língua
Portuguesa nas instituições
de ensino superior
Ainda no âmbito das instituições de ensino superior
públicas e privadas de Macau, verifica-se a existência da
seguinte oferta de formação de/em Língua Portuguesa:

6

GAES, http://www.gaes.gov.mo/pt/news/3787-2017-05-08-pt.
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Quadro 3 – Formação de/em Língua Portuguesa
INSTITUIÇÃO
Universidade de Macau

TIPO DE FORMAÇÃO
Certificado de Português
Intensivo para Principiantes*
Curso de Verão de Língua Portuguesa
Programas de intercâmbio com
Portugal (o Departamento de
Português tem protocolos de
intercâmbio com várias universidades portuguesas, incluindo
a Universidade de Lisboa, a
Universidade de Coimbra,
a Universidade do Minho, a
Universidade de Aveiro e a
Universidade da Beira Interior)**

Universidade de São José

Programas de intercâmbio com
o Brasil (o Departamento de
Português tem protocolos de intercâmbio com várias universidades
brasileiras, incluindo a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, a Universidade
de Caxias do Sul e a Universidade Regional de Blumenau)***
Methods of Teaching Portuguese

(Lifelong Learning)****

Portuguese
Conversational Club
Portuguese Language
and Culture - Basic I
Portuguese Language
and Culture - Basic II
Portuguese Language and
Culture - Intermediate I
Teaching Portuguese as a
Foreign or Second Language
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Português como disciplina
opcional no 1º ano dos diversos cursos de licenciatura
Português como língua estrangeira
opcional nos vários cursos (5
níveis)*****; Português para guias
turísticos (certificação): Português
específico para o sector hoteleiro,
bebidas e turismo (30h cada)
Cursos de Português para a
promoção na carreira (instruendos, subchefes) que variam
entre 18h e 50h******

*Cf. Centro para o Ensino Continuado, http://www.umac.mo/port/continuing_education.html
**Universidade de Macau, http://www.umac.mo/fah/dp/port/study_portugal.html
***Universidade de Macau, http://www.umac.mo/fah/dp/port/study_brazil.html
****Em inglês na fonte, https://www.usj.edu.mo/en/programmes/life-long-learning/
*****Instituto de Formação Turística, http://www.ift.
edu.mo/_IFTWebServices/CourseSearch/en/Course/
Search?keyword=portuguese&category=&fromDate=&displayFilter=&x=28&y=9
****** Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, https://www.fsm.gov.mo/
ESFSM/Courses-p

Fonte: Dados da autora

O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa
(CPCLP) do Istituto Politécnico de Macau7, criado em
Novembro de 2012, leva a cabo várias acções de formação
destinada a docentes de Língua Portuguesa, especialmente
concebidas para quem ensina Português em universidades
da China continental.

7

Cf. Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, http://www.
ipm.edu.mo/pt/pltrc_info.php.
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Formações de/em Língua Portuguesa
em instituições não-académicas/
de ensino não-superior
A este nível, as instituições vocacionadas para o ensino
de Português são a Escola Portuguesa de Macau (EPM), o
Instituto Português do Oriente (IPOR) e o Centro de Difusão
de Línguas (CDL).
A EPM é herdeira de duas instituições de ensino em
Língua Portuguesa anteriores à transição: o Liceu de Macau
e a Escola Comercial Pedro Nolasco. Em 1998, foi criada a
Fundação Escola Portuguesa de Macau, estabelecida pelo
Estado Português (51%), pela Fundação Oriente (49%) e pela
Associação Promotora da Instrução dos Macaenses8 (cedência da instalação escolar). Esta Fundação, uma instituição
de direito privado de utilidade pública administrativa, teve
por fim garantir as condições de funcionamento e desenvolvimento de uma Escola Portuguesa em Macau.
A Escola Portuguesa de Macau insere-se no sistema
educativo de Macau como instituição educativa particular
sem fins lucrativos e assegura o ensino e a difusão da língua e da cultura portuguesas na RAEM. É a única escola
de Macau onde os alunos dos ensinos básico e secundário
realizam provas de avaliação externa das aprendizagens,
8

Cf. http://www.apim.org.mo/pt/.
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nomeadamente os testes intermédios, as provas de aferição,
as provas finais do ensino básico e os exames nacionais do
ensino secundário implementados em Portugal9.
O Instituto Português do Oriente é uma instituição
coletiva de direito privado, de utilidade pública administrativa, com natureza associativa, autonomia financeira e
património próprio. Foi criado em 1989 pelos associados
Fundação Oriente, governo de Macau e pelo ICALP (atual
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua), em representação do Estado Português, com a finalidade de preservar e
difundir a língua e a cultura portuguesas no Oriente. Através
da oferta formativa do seu Centro de Língua Portuguesa,
disponibiliza formação e certificação diversificadas. O IPOR
é também parceiro do Centro de Avaliação de Português
Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (CAPLE), acumulando a função de centro de exames
para obtenção de certificação em Língua Portuguesa10.
O Centro de Difusão de Línguas (CDL) pertence à
Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) da
RAEM, tendo como função promover, coordenar e realizar atividades de ensino com vista à difusão de línguas,
principalmente o Mandarim e o Português. Quanto à sua
atividade, o CDL, além de organizar cursos de línguas para
9

Cf. http://www.epmacau.edu.mo/index.html.

10

Cf. http://ipor.org.mo/home/.
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adultos, também disponibiliza professores para o ensino
de Português, de acordo com as solicitações das escolas
particulares. Promove ainda atividades de intercâmbio de
alunos e cursos de formação com vista a aperfeiçoar a competência profissional dos professores de Português. Além
disso, o centro organiza ações dirigidas ao público através
de um programa de rádio para dar a conhecer a língua e
a cultura portuguesas, promovendo a sua difusão e o seu
desenvolvimento11.

11

Cf. http://www.dsej.gov.mo/~webdsej/www_cdl/cdlindex_p.
php?con=cdl08/news_c08_p.php.
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Quadro 4 – Instituições não-académicas/de
ensino não-superior e tipo de formação
INSTITUIÇÃO

TIPO DE FORMAÇÃO
Língua veicular de ensino: Português
Ensinos básico e secundário; o currículo ministrado
na EPM segue os planos de estudo de Portugal,
integrando a flexibilização e as adequações previstas na Portaria n.º 940/2009, de 20 de agosto

Escola Portuguesa de
Macau

Ano preparatório (destinado aos alunos
não falantes da Língua Portuguesa ou provindos de outros sistemas de ensino que
pretendam entrar no sistema Português)
Curso de verão de língua e cultura portuguesa (em parceria com a DSEJ)
Curso intensivo de Língua Portuguesa (3
anos, em parceria com a DSEJ; destina-se a
permitir a alunos de outras instituições candidatarem-se ao ensino superior Português)
Curso Geral (níveis A1 a C1)
Cursos Intensivos
Curso de Português Língua Não
Materna para Crianças e Jovens

Instituto
Português do
Oriente*

Cursos de Português Língua Estrangeira (PLE)
para fins específicos em função de acordos e
parcerias com instituições da Administração
Pública de Macau (Serviços de Administração
e Função Pública, Forças de Segurança de
Macau, Corpo de Bombeiros, Direção de Serviços da Educação e Juventude, Gabinete de
Acesso ao Ensino Superior, Centro de Formação
Jurídica e Judiciária) e de instituições de ensino
superior (Instituto de Formação Turística).
Cursos de Português de curta duração
para fins específicos, financiados pelo
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo da DSEJ**
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Cursos de Português pós-laborais, organizados segundo os níveis do QECR (A1-A2)
Curso de Iniciação de Português para Jovens
Centro de
Difusão de
Línguas/DSEJ

Cursos de Português, ou que incluem uma
componente linguística de Português, coorganizados com outras instituições (EPM,
UMAC, IPOR, Casa de Portugal)
Programa radiofónico “Vamos Falar Português”
Plataforma de Leitura on-line (Português)

*Cf. http://ipor.mo/
**Cf. http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/category/learner/Inter_main_page.
jsp#Inter_main_page.jsp?id=8403

Fonte: Dados da autora

Entidades e programas de apoio ao
estudo da Língua Portuguesa
As principais instituições da RAEM envolvidas na
disponibilização de apoios ao ensino e à aprendizagem da
Língua Portuguesa são a Direção dos Serviços e Educação
e Juventude, a Associação Promotora da Instrução dos
Macaenses (APIM)12, a Fundação Macau (FM) e o Gabinete
de Apoio ao Ensino Superior, quer individualmente, quer
12

Por vezes, aparece designada por Associação Promotora da Instrução
Pós-Secundária de Macau, mas a designação oficial é a que se apresenta. Deixa-se o link para esta reportagem que refere o âmbito e as
caraterísticas do apoio prestado por esta associação: http://jtm.com.
mo/local/de-olhos-abertos-para-conhecer-outros-mundos/.
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através de parcerias e cooperação com outras instituições
da região e fora da região.
Segundo a DSEJ, para concretizar gradualmente o
objetivo de desenvolver as competências linguísticas dos
alunos, constante no Planeamento para os Próximos 10
Anos para o Desenvolvimento do Ensino Não Superior de
Macau (2011-2020)13, no âmbito da promoção da Língua
Portuguesa, a instituição: 1) apoia as escolas para lecionarem a Língua Portuguesa, através de diferentes planos de
aprendizagem e por diferentes meios, em termos específicos
e a longo prazo, incluindo o incentivo contínuo a cursos de
Língua Portuguesa da educação regular e aulas de apoio; 2)
disponibiliza professores de Português mediante solicitação
das escolas; 3) através do Plano de Desenvolvimento das
Escolas, financia as que reúnem condições para lecionar
cursos de Língua Portuguesa e financia a organização de
atividades de aprendizagem do Português; 4) incentiva e
subsidia alunos e docentes de Português para realizarem
testes de certificação de Português; e 5) através de cooperação
com instituições educativas profissionais e associações locais
e estrangeiras de ensino de Língua Portuguesa, disponibiliza
oportunidades de aprendizagem da língua aos alunos.
Neste âmbito, a DSEJ envia docentes de Português
para as escolas que solicitem este apoio. Para além da
13

Cf. http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.
jsp?langsel=P#Inter_main_page.jsp?id=21211.
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disponibilização de professores através do Plano de
Desenvolvimento das Escolas, há instituições que oferecem
cursos de Português por iniciativa própria e escolas apoiadas na organização de planos e atividades de curto e longo
prazo de aprendizagem de Língua Portuguesa; através do
plano de financiamento para certificação de conhecimentos
linguísticos de alunos e docentes (plano piloto), os alunos são
subsidiados para a realização de exames de Português Língua
Estrangeira através do Centro de Avaliação de Português
Língua Estrangeira (CAPLE).
Para fomentar o interesse na aprendizagem do
Português entre os alunos, melhorar a sua competência
linguística e reforçar o seu conhecimento sobre a cultura
portuguesa, a DSEJ solicita anualmente a instituições do
ensino superior de Portugal a realização, durante as férias
de verão, do “Curso de Verão de Língua e Cultura – Viagem
de estudo a Portugal”. Encarrega ainda as instituições locais
de ensino de Português de ministrarem cursos de Língua
Portuguesa, destinados aos alunos de Macau, do 3º ano do
ensino secundário geral ao 2º ano do ensino secundário
complementar, com a duração de três anos.
A fim de promover a formação inicial e estimular a
formação contínua dos professores de Português, a DSEJ mantém contacto com instituições educativas de ensino superior,
locais e estrangeiras, no sentido de apoiarem na formação
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e no desenvolvimento profissional dos docentes locais da
referida disciplina. Em 2013, a DSEJ e a Universidade Católica
Portuguesa estabeleceram um protocolo para formação de
professores de Português (vd. Plano de Financiamento para a
Frequência de Cursos de Docência de Português e de Línguas).
A Fundação Macau foi estabelecida através de uma
fusão, em 2001, entre a antiga Fundação Macau, criada em
1984, e a Fundação para a Cooperação e o Desenvolvimento
de Macau, de 1998. É uma pessoa coletiva de direito público e
tem por finalidade a promoção, o desenvolvimento e o estudo
de ações de caráter cultural, social, económico, educativo,
científico, académico e filantrópico, incluindo atividades que
visem a promoção de Macau. A sua atividade é desenvolvida
predominantemente em Macau, mas desenvolve intercâmbios
e coopera com instituições ou entidades cujas atividades são
compatíveis com os seus fins e apoia-as financeiramente,
caso necessário (vd. Projeto de continuação dos estudos em
Portugal dos alunos que completam o ensino secundário).
O GAES foi criado em 1992 e é o serviço público a
quem cabe a responsabilidade pelos assuntos no âmbito
do ensino superior de Macau. Na medida em que são suas
atribuições, entre outras, 1) conceber e propor estratégias para
o desenvolvimento do ensino superior em Macau; 2) apoiar
e desenvolver o ensino superior em Macau; 3) promover o
intercâmbio e a cooperação entre o ensino superior de Macau
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e o de outras regiões exteriores; 4) colaborar na promoção de
atividades de extensão cultural no âmbito do ensino superior;
5) realizar iniciativas interuniversitárias para estudantes e 6)
receber as candidaturas para atribuição de bolsas por mérito
de estudos pós-graduados, é uma das entidades envolvidas
nos programas de apoio ao estudo da Língua Portuguesa,
nomeadamente o curso de verão em Portugal.
Para promover a formação de quadros qualificados
bilíngues em Chinês e Português das instituições do ensino
superior de Macau e incentivá-las a reforçarem a cooperação
do ensino superior com as instituições do Interior da China,
de outras regiões da Ásia-Pacífico e dos países lusófonos, o
GAES implementou, em 2016, os “Financiamentos Especiais
para a Formação de Quadros Qualificados Bilíngues em
Chinês e Português e para a Cooperação do Ensino e da
Investigação das Instituições do Ensino Superior de Macau”
e financiou 22 projectos, que preencheram os requisitos.
Há ainda a referir a Associação Tung Sin Tong14, a
associação chinesa de beneficência mais antiga de Macau,
criada em 1892, vocacionada para a prestação de cuidados de
saúde e de educação gratuitos, que tem vindo a disponibilizar
cursos de Português para chineses desde o tempo da administração portuguesa. O Fundo para o Desenvolvimento das

14

Não dispõe de página eletrónica em Português; vd. Referências.
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Ciências e da Tecnologia15 tem igualmente levado a cabo ações
e concedido apoio financeiro para o ensino do Português.

Plano de Financiamento para a Frequência de
Cursos de Docência de Português e de Línguas
A fim de promover a formação de docentes de Português
e de quadros qualificados multilíngues, a DSEJ criou, no
ano letivo de 2013/2014, um plano de financiamento para
a frequência de cursos superiores que habilitem à docência
de Português e de línguas estrangeiras, para incentivar os
alunos com bom aproveitamento a frequentar licenciaturas
em ensino da Língua Portuguesa em Portugal.
O “Plano de Financiamento para a Frequência de
Cursos de Docência de Português e de Línguas” atribui
apoio financeiro aos alunos finalistas do ensino secundário de Macau para frequentar o Curso de Licenciatura em
Português e Espanhol, Curso de Mestrado em Educação,
Curso de Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas
e Curso de Mestrado. A DSEJ e a Universidade Católica
Portuguesa estabeleceram um acordo de cooperação sobre
a formação dos professores locais, incumbindo-se aquela
instituição de leccionar um curso preparatório de língua
e cultura portuguesas, destinado aos alunos finalistas do
15

Cf. FDCT, http://www.fdct.gov.mo/about.
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ensino secundário de Macau. Os alunos que concluam com
êxito o curso acima referido podem entrar directamente no
Curso de Licenciatura em Português e Espanhol e no Curso
de Mestrado em Educação, ministrados pela mesma universidade. No ano lectivo de 2015/2016, 18 alunos frequentaram
o Curso Preparatório de Língua e Cultura Portuguesas, a
Licenciatura em Português e Espanhol e 13 a Licenciatura
em Línguas Estrangeiras Aplicadas. Os alunos têm o compromisso de ficar a trabalhar em Macau após a conclusão
do curso em Portugal.

Bolsas extraordinárias
Estas bolsas específicas, no âmbito das bolsas de
estudo para o ensino superior atribuídas pelo Fundo de
Ação Social Escolar da Direção dos Serviços de Educação
e Juventude, destinam-se a apoiar os alunos finalistas do
ensino secundário ou alunos licenciados em Direito que
vão frequentar o curso de Língua Portuguesa ou o curso
de Direito, em Portugal, visando formar quadros bilíngues
(Chinês/ Português) na área do Direito16.

16

Cf. http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/category/
learner/Inter_main_page.jsp?timeis=Thu Sep 04 11:55:34 GMT+08:00
2014&&#Inter_main_page.jsp?id=8744.
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Projeto de continuação dos
estudos em Portugal dos alunos que
completam o ensino secundário17
A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses,
a Fundação Macau e a Direção dos Serviços de Educação e
Juventude lançaram em conjunto o “Projeto de Continuação
dos Estudos em Portugal dos Alunos que completam o Ensino
Secundário” em 2004, com vista a formar profissionais
bilíngues na área do Direito. Segundo os promotores, o
projeto obteve resultados positivos ao longo dos anos e os
bolseiros, após completarem os estudos em Portugal, têm
regressado a Macau para servir à região com os conhecimentos entretanto adquiridos. A fim de agilizar a cooperação com
a política do Governo da RAEM relativamente à formação de
recursos humanos num horizonte alargado e a fortalecer o
desenvolvimento de uma plataforma de cooperação entre a
China e os países de Língua Portuguesa e, sobretudo, para
formar talentos bilíngues de elevada qualidade, a FM e a
APIPM assinaram, no final do ano de 2012, um Protocolo de
Cooperação para conceder, de forma contínua e com valores
mais elevados, os apoios necessários ao referido projeto, que
é também apoiado pela DSEJ.

17

Cf. http://www.fmac.org.mo/scholarship/scholarShipIndex?lgType=po.
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Assim, o número das vagas disponibilizadas para os
anos letivos de 2013/2014 e de 2014/2015 aumentou para,
respetivamente, 15 e 20 bolseiros e o valor da bolsa foi revisto.

O Ser e o Saber da Língua Portuguesa
(curso de verão em Lisboa)
O GAES criou este programa em 2012, com o objetivo
de “Enriquecer os conhecimentos dos estudantes do ensino
superior de Macau sobre a língua e a cultura portuguesas,
aumentar o seu interesse na aprendizagem do idioma, reforçar
a capacidade do Português destes estudantes, promover a
formação de quadros bilíngues qualificados, bem como desenvolver a singularidade de Macau na fusão entre o Ocidente
e o Oriente”18.
O programa começou por destinar-se a estudantes da
RAEM a frequentar cursos de bacharelato e de licenciatura
em instituições de ensino superior de Macau ou no estrangeiro, que não possuíssem qualquer domínio da Língua
Portuguesa. Implica a realização de três edições do Curso
Básico lusófonos: a primeira formação, por altura no Ano
Novo Chinês, dispôs de 100 vagas; a segunda, na Páscoa e a
terceira no Verão, dispuseram de 50 vagas cada. Estes cursos
são ministrados e certificados pelo IPOR e gratuitos para os
18

Cf. https://www.gaes.gov.mo/big5/act_new/132/apply/default_p.asp.
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alunos; envolvem 50 horas de formação e constituem a base
para o Curso de Verão de Língua e Cultura Portuguesas na
Universidade de Lisboa, para onde seguirão os 40 melhores
alunos destas três edições, selecionados pelo GAES.
Entretanto, em 2014, também os alunos do ensino
superior já detentores de um certificado equivalente ao A1
passaram a poder integrar o programa, através da realização,
no IPOR, de testes diagnósticos preparados pela Universidade
de Lisboa. Foram selecionados os 16 melhores alunos, que
tomaram igualmente parte no Curso de Verão de Língua e
Cultura Portuguesas da referida Universidade. Com esta
iniciativa, o GAES reforçou o número de alunos abrangidos pelo programa e aumentou em quase 50% o número de
estudantes que se deslocou, com o seu apoio, a Portugal para
formação complementar.

Cursos de verão de línguas e culturas19
Para estimular o interesse dos alunos pela aprendizagem de línguas, reforçar as suas capacidades linguísticas e,
simultaneamente, permitir-lhes vivenciar diferentes costumes e culturas e alargar as suas mundividências, o Centro
de Difusão de Línguas da Direção da DSEJ tem vindo a
19

Cf. http://portal.dsej.gov.mo/www/portalspace/discuz/dsej_viewnews_page.php?BoardName=pnews&Title=Notica&board_searchvar=&board_orderby=&board_pg=&&msg_id=1741.
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organizar, desde o ano letivo 2004/2005, os Cursos de Verão
de Línguas e Culturas (que começaram com ida de alunos do
ensino secundário a Portugal para aprenderem Português,
estendendo-se posteriormente ao Mandarim em Pequim e
ao Inglês na Austrália).
O objetivo desta atividade é permitir aos alunos participantes aumentar a capacidade linguística através de
experiências de aprendizagem intensivas nestes locais e,
ao mesmo tempo, desempenhar o papel de embaixadores
da promoção da língua e cultura de Macau, partilhando as
suas experiências e ganhos com os colegas, após regressarem
a Macau. Estes cursos têm decorrido na Universidade de
Coimbra e na Universidade do Minho, em Braga.

Turmas bilíngues20
Os serviços de educação de Macau criaram pela primeira vez, no ano letivo 2017/2018, turmas bilíngues em duas
escolas públicas, a fim de incentivar a formação de quadros
que dominem o Português e o Chinês. Segundo a DSEJ, o
intuito é formar talentos bilíngues para Macau. Foi criada
uma turma com ensino em Português e Chinês no primeiro
20

“Criar pela primeira vez turmas bilíngues em Chinês e Português nas
escolas oficiais, quebrando a metodologia tradicional de ensino”,
http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.
jsp?id=59442.
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ano do ensino primário e do secundário na Escola Oficial
Zheng Guanying, e outra no primeiro ano do ensino primário
na Escola Primária Luso-Chinesa da Flora.
A criação de novas turmas será estendida anualmente
até o terceiro ano do ensino secundário complementar. As
escolas disponibilizam currículos e medidas complementares
especiais para estes alunos. A DSEJ pretende com estas
medidas que os finalistas dessas turmas tenham melhores
condições para prosseguir estudos no ensino superior relacionados com as Línguas Chinesa e Portuguesa, apontando
como exemplos os cursos de Direito, Tradução e Interpretação,
Relações Externas, Administração Pública, entre outros.

Conclusão
Sendo extensa a lista de formação disponível de e
em Português nas diversas instituições que se dedicam de
alguma forma ao seu ensino, assim como das medidas para
apoiar o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa em
Macau, sublinha-se que não foi objetivo deste artigo avaliar
ou comentar a qualidade ou a oportunidade das mesmas, mas
tão somente disponibilizar informação detalhada e atual sobre
aquilo que existe a este nível, assim como fornecer indicação
sobre as fontes onde pode ser consultada e aprofundada.
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Muita da informação apresentada foi recolhido em documentação e sites institucionais refletindo, como se compreende,
uma perspetiva puramente oficial de cada uma das entidades
selecionadas e não uma avaliação crítica do ensino da Língua
Portuguesa no contexto da política linguística da RAEM.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo iniciar uma discussão
sobre concepções de gramática e de ensino presentes no
crescente e vibrante contexto universitário de Português
como Língua Não Materna (PLNM) na China. Adotamos
uma perspectiva que entende língua(gem) como o lugar
da construção do mundo, como o lugar da construção do
conhecimento, a partir da abordagem da Sociolinguíostica
1

Esta pesquisa foi apoiada pelo Projeto de Inovação dos Jovens Profissionais
(2016WQNCX032) do Departamento de Educação de Guangdong.
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Interacional. O mundo em que vivemos é elaborado por
ideias e imaginários que engendram, inclusive contraditoriamente, as nossas práticas nos múltiplos contextos que
nós construímos. Dessa forma, adotamos a microanálise
etnográfica para discutir, em perspectiva de estudo de caso,
o imaginário sobre gramática que surge nos discursos de um
grupo emergente de jovens professores chineses de Língua
Portuguesa de uma universidade chinesa. As entrevistas
revelam um contexto de transição/convivência de paradigmas
no qual convivem posições mais e menos conservadoras.
Sobretudo, fica sublinhado que a própria prática desses
jovens professores leva-os a repensar os caminhos no ensino
da gramática, explicitando o caráter dinâmico das línguas
e, assim, a necessidade de ensiná-la também em caráter
dinâmico e pragmático.
Palavras-chave: Gramática. China. Português Língua
Não Materna.

Abstract
This work is intended to start a discussion on concepts of grammar and teaching present in the growing and
vibrant university context of Portuguese as a Non-Native
Language not Maternal (PLNM) in China. We have adopted
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a perspective that considers language as the place of the
construction of the world, as the place of the construction of
knowledge, based on the approach of interactional sociolinguistics. The world in which we live is produced by ideas and
imaginary concepts that account for, even contradictorily,
our practices in the multiple contexts that we build. In this
way, we have adopted the ethnographic microanalysis to
discuss, from the perspective of a case study, the imaginary
concepts on grammar that arises in the discourses of an
emerging group of young Chinese professors of Portuguese
in a Chinese university. The interviews reveal a context of
transition/coexistence of paradigms in which we find more
and less conservative attitudes. Above all, it is stressed that
the practice of these young teachers leads them to rethink
the paths to be taken in the teaching of grammar, explaining
the dynamic character of languages and, therefore, the need
to teach them also in a dynamic and pragmatic character.
Keywords: Grammar. China. Portuguese as a NonNative Language.

摘要
本文旨在讨论葡语语法的概念，并对当前中国高校充满活
力的非母语葡语教学现状进行探讨。互动语言学的观点认为：世
界和知识的构建离不开语言。我们的观念和想法形成了对世界的
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认知，而不同的语境又影响着语言的使用。 因此，我们采取微观
民族志的研究方法，从个案分析入手，探讨中国一所高校几位青
年教师对葡语语法教学的认识和态度。从对几位教师的采访中我
们可以明显看出， 相对传统而保守的外语教学方法正在发生转
变。此外，这几位青年教师的教学实践启发我们对葡语教学过程
中的语法教学方法重新思考。语言是鲜活的，因此我们应在教学
中采用并发展更为实用和有效的方法及手段。
关键词：语法，中国，葡语作为非母语

Introdução
Para os nossos colegas, professores como nós.
Este trabalho tem como objetivo iniciar uma discussão
sobre concepções de gramática presentes no contexto universitário de ensino de Português como Língua Não Materna
(PLNM)2 na China.
Apesar das muitas pesquisas recentes, uma das questões que ainda continua em pauta no ensino de línguas em
geral é o lugar da gramática nesse processo. Se por um
lado, há uma tradição que coloca a gramática como aspecto
2

Não vamos aqui discutir a propriedade desses conceitos relativos à
língua materna, nativa, primeira, segunda, estrangeira, adicional etc.
Entretanto, sublinhamos que tais conceitos, constituídos em uma linguística
tradicional, precisam ser repensados sob o contexto atual em que línguas
e sujeitos podem ser mais adequadamente pensados sob a égide dos
processos e das mobilidades.

242

O ensino do português na china

Terceira Parte

primordial a ser trabalhado, por outro, algumas perspectivas
mais contemporâneas de língua, baseadas em investigações
relativas à educação linguística, sugerem que a interação
(ou, ao menos, a comunicação) seja o aspecto orientador do
trabalho de sala de aula (SHANG, 2014; FELLINI, 2013;
TEIXEIRA; SILVA, 2010).
O que observamos, entretanto, é que, em muitos
contextos da China, embora haja no ensino do Mandarim3
uma tradição que dimensiona o trabalho educativo na produção e na compreensão de textos, ou seja, no uso, no caso
do ensino de língua estrangeira/segunda/adicional, nesse
mesmo contexto, o dimensionamento educativo se projeta
para perspectivas formais de língua. Concorrentemente, há
ainda em circulação um discurso no qual muitos sujeitos
dizem focar o ensino de línguas na comunicação (TEIXEIRA;
SILVA, 2013). O que se verifica, no entanto, é que as práticas
continuam entendendo ensino de língua como um conjunto
de atividades que privilegiam a gramática, o vocabulário e
a tradução.

3

É necessário advertir que o Mandarim, adotado como língua comum
da China, não pode ser tratado como língua padrão e, nos moldes
tradicionais, também não é língua materna de nenhum sujeito na China.
Por ser milenar, a China se inventa em muitas línguas nos seus diferentes
espaços sociais e geográficos. O falar de Pequim (referido muitas vezes
como dialeto) é o que mais se aproxima do Mandarim, uma vez que foi
usado como base para o seu estabelecimento.
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Neste sentido, parece ilustrativo estudar como professores e alunos, por exemplo, entendem o lugar da gramática
no ensino de língua, em especial no ambiente de ensino de
Língua Portuguesa. Esta reflexão pode ser interessante sobretudo pelo fato de a China ser um dos espaços onde mais se têm
multiplicado instituições de ensino superior que se dedicam
ao ensino de Português. Neste texto, especificamente, vamos
levantar algumas questões relativas à perspectiva de quem
ensina. Analisamos, para tanto, os discursos dos professores
de uma específica universidade chinesa, colhidos a partir de
entrevistas semiestruturadas.

Lugares teórico-metodológicos
Interação como espaço de construção do saber
Adotamos uma perspectiva que entende língua(gem)
como o lugar da construção do mundo, como o lugar da
construção do conhecimento. Uma tradição de estudos dessa
natureza, nomeadamente a Sociolinguística Interacional
(PEREIRA, 2002; RIBEIRO; GARCEZ, 2002; SCHIFFRIN,
1996; GUMPERZ, 1982), desenvolve um conjunto de considerações teóricas para analisar como a linguagem constitui
o contexto social. Esta abordagem pode ser produtiva não só
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para o nosso entendimento das interações de sala de aula, mas
também para a forma de planejar o ensino de uma língua.
Como Teixeira e Silva (2010, p. 164-165) aponta:
No contexto escolar, a SI não apenas é uma abordagem
rica no processo de formação do professor (e seu entendimento das interações humanas e especialmente escolares/
acadêmicas), mas uma perspectiva metodológica que pode
ajudar a orientar as práticas em sala de aula. Assim, pode
ser tornada como base para entender não apenas a natureza das interações que ocorrem em sala de aula, mas
também para se (re)pensar a forma como os interagentes
ensinam/aprendem e estabelecem/criam possibilidades
para interações em contexto escolar.

A sala de aula é constituída por um tipo especial de
interação social. Nela, professores e alunos – e ainda outros
sujeitos – interagem, direta e indiretamente, para construir
determinados tipos de conhecimento. Consequentemente, a
maneira como cada sujeito compreende o mundo – e as questões ligadas ao ensino-aprendizagem – vai ser significativa
nas performances e atitudes em e sobre salas de aula. É desse
ponto de vista que buscamos dialogar com os discursos dos
professores participantes da nossa pesquisa.
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Conceitos de gramática
Quando falamos sobre a questão do ensino de gramática, é necessário dizer o que se entende por gramática e,
segundo cada concepção, o que é ser gramatical. Precisamos
saber que existem várias concepções de gramática e que
trabalhar com cada concepção pode resultar em atividades
diferentes em sala de aula para cumprir diversos objetivos.
De acordo com Travaglia (2005), existem muitos sentidos
para o conceito de gramática, mas o autor destaca fundamentalmente três.
No primeiro, a gramática é considerada como “um
manual com regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente”
(TRAVAGLIA, 2005, p. 24). Isto é, a gramática é o conjunto
de normas e regras para falar e escrever corretamente. Esta
concepção, a base da gramática normativa ou gramática
tradicional, considera e estuda apenas os fatos da língua
chamada de padrão. Fundamenta as suas concepções em
estruturas da língua escrita e dá pouca importância à variedade oral da língua. Neste sentido, dizer que alguém sabe
gramática significa que conhece e domina as regras da língua
padrão. A gramática normativa só trata da variedade “culta”
da língua, enquanto outras formas de uso, que não estão
em conformidade com as normas da língua padrão, são
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consideradas erros. Esta primeira concepção de gramática
que é muito conhecida entre os professores e alunos é também
frequentemente adotada nos manuais de gramática e nos
livros didáticos de Língua Portuguesa. Segundo Travaglia
(TRAVAGLIA, 2005, p. 25):
[...] esta concepção tem a ver com gramática normativa,
cujas normas de bom uso da língua se baseiam no uso
consagrado pelos bons escritores e, portanto, ignoram as
características próprias da língua oral. Além disso, ignorando e depreciando outras variedades da língua com base
em fatores não estritamente linguísticos, cria preconceitos
de toda espécie.

A segunda concepção de gramática refere-se a “um
conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que
analisa, à luz de determinada teoria e método” (TRAVAGLIA,
2005, p. 27). Estas regras seriam as “utilizadas pelos falantes
na construção real de enunciados” (NEDER, 1992, p. 49).
Nesta concepção, segundo Franchi (1991, p. 52-53), a
gramática descreve os fatos de uma língua, permitindo associar a cada expressão dessa língua, uma descrição estrutural
e estabelecer suas regras de uso, de modo a separar o que é
gramatical do que não é gramatical.
Não existe noção de certo e de errado, como na gramática normativa, porque é considerado gramatical tudo o
que atende às regras de funcionamento da língua em diferentes variedades. Conforme a gramática descritiva, a noção
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de certo e de errado é substituída pela noção da diferença
(MARTELOTTA, 2009, p. 48).
A gramática descritiva trabalha com qualquer variedade
da língua e não só com a variedade padrão e também privilegia a forma oral (TRAVAGLIA, 2005, p. 32). É o resultado da
observação do que se diz ou se escreve em situações reais e
tenta explicar o mecanismo da língua, construindo hipóteses
e generalizações para o seu funcionamento (PERINI, 1976,
p. 20-22).
A terceira concepção reconhece a gramática como
“o conjunto de regras que o falante de fato aprendeu e das
quais lança mão ao falar” (TRAVAGLIA, 2005, p. 28). Nesta
concepção, a língua é um conjunto de variedades utilizadas
segundo o exigido pela situação de interação comunicativa.
Não há erro linguístico, mas adequação e inadequação da
variedade usada numa determinada situação interativa.
Nesta concepção, o contexto sociocultural é maximamente
considerado, uma vez que é o que vai orientar a produção/
compreensão linguística.
Como aponta Travaglia (2005, p. 30), é com esta última
concepção de gramática que o docente de línguas deveria se
familiarizar. Dessa forma, pode conseguir fazer um trabalho
eficaz e produtivo no ensino de língua, já que a considera
em função dos contextos de uso.
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O lugar da gramática no ensino
de línguas estrangeiras
O ensino de gramática tem sido sempre discutido como
um aspecto central da didática de línguas estrangeiras. Porém,
desde o século XX, isso tem mudado dramaticamente. Agora,
professores de línguas são frequentemente confundidos por
miríades de informações ambíguas sobre o lugar da gramática
na chamada “aula comunicativa de língua”. Anacronicamente,
ainda dicotomizam-se posições que focalizam a forma por um
lado ou o uso pelo outro. Entretanto, como adverte Teixeira
e Silva (2011, p. 151),
entre um extremo e outro dessa dicotomia forma-uso, há
diversas abordagens de ensino e serão todas equivocadas
enquanto não articularem essas duas e todas as outras
dimensões (linguísticas e extralinguísticas) que constituem
a língua enquanto espaço privilegiado da interação humana.

A competência gramatical é necessária para que ocorra
a interação, mas não é única na gênese do processo de produção e compreensão linguística. Larsen-Freeman (1991)
aponta que gramática é uma das três dimensões da língua. A
gramática dá-nos a forma da língua e diz-nos como construir
uma frase, mas essas formas são, literalmente, sem sentido,
sem a segunda dimensão, a do significado/semântica, e a
terceira, a pragmática. Para nós, é a dimensão pragmática
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que orienta a produção/compreensão de sentidos e inclusive demarca a constituição da própria gramática. Assim, o
contexto torna-se fundamental em se tratando de reflexões
sobre a linguagem. Na análise do contexto é preciso levar
em conta aspectos como:
(I) who the speaker/writer is;
(II) who the audience is;
(III) where the communication takes place;
(IV) what communication takes place before and after a
sentence in question;
(V) implied vs. literal meanings;
(VI) styles and registers;
(VII) the alternative forms among which a producer
can choose. (LARSEN-FREEMAN, 1991 apud BROWN,
2013, p. 348).

É importante compreender o significado da interconexão de todas as dimensões da língua: no ensino não se pode
perder de vista que essas dimensões precisam ser estudadas
como concorrendo para a constituição da língua e não como
aspectos isolados e isoláveis.
Em muitas salas de aula no contexto chinês, esta não
é a tônica. Como coloca Shang (2014, p. 13-14),
A gramática ocupa uma posição muito importante na sala
de aula, por isso, o método gramática-tradução orienta o
ensino de língua estrangeira. Segundo Wang (2008, p. 84),
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esse método usa a língua materna dos alunos para ensinar
língua estrangeira. O ensino, baseando na tradução, começa
a partir da gramática. Yang & Zhang (2011, p. 361) ainda
apontam que o método gramática-tradução é dominante
na maioria das salas de aula.

Por fim, vale a pena frisar que as perspectivas que
recuperam o contexto como aspecto fundamental no ensino
muitas vezes são interpretadas como se desvalorizassem o
ensino da gramática da língua. Esta é uma compreensão
deturpada e incoerente. Em tais perspectivas, não se defende
que o ensino da gramática é irrelevante, ou não é mais necessária no trabalho de ensino-aprendizagem de línguas. Afinal,
a gramática – ou talvez devêssemos falar as gramáticas de
uma língua – é uma das bases de uma estrutura organizacional que se orienta pelas nossas necessidades interativas.
A ótica das abordagens contextualizadoras embasa
um ensino ciente de que há diferentes gramáticas em uma
mesma língua e que é esta visão que colabora tanto para a
construção de uma competência comunicativa (HYMES,
1972) quanto para o desenvolvimento de uma perspectiva
linguístico-político-cultural sensivelmente orientada por
parte de estudantes de PLNM. E não é preciso sublinhar o
quanto esta visão de gramática e de língua é fundamental para
o trabalho de tradutores, intérpretes, diplomatas, professores.
Situando esta discussão em âmbito de formação profissional, como é o espaço chinês que estudamos, entendemos
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que o ensino de PLNM pode tomar como base os traços
das gramáticas-padrão das línguas portuguesas porque,
em geral, é com estas variantes que o mundo do trabalho
e da academia se constrói; é mais uma vez uma questão
de contexto. Entretanto, também é fundamental que este
ensino mostre que, nas interações linguísticas em que se
engajarão (sejam de interesse profissional ou pessoal),
esses profissionais vão lidar com diferentes gramáticas,
constituidoras de diferentes discursos, que, por sua vez,
remetem a diferentes contextos sócio-político-sociais. Não
saber considerar e reconhecer a relação entre língua e estes
contextos sócio-político-sociais será uma falha com graves
consequências na formação desses profissionais.

Questões metodológicas
No empreendimento do nosso trabalho, adotamos a
microanálise etnográfica. Erickson (2001, p. 283) aponta
que: “The central concern of ethnographic microanalysis
is with the immediate ecology and micropolitics of social
relations between persons engaged in situations of faceto-face interaction. Etnographic microanalysis is both a
method and a point of view”. Duas ênfases na perspectiva
da microanálise etnográfica são especialmente importantes
para o ensino de línguas.
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Uma delas diz respeito ao caráter situado da comunicação na interação social. Erickson (2001, p. 283) discute que
a situação social é a unidade básica em que a vida cotidiana
ocorre. O que acontece em uma determinada situação pode
ser influenciado por processos sociais gerais. Mas esses
fatores não determinam totalmente o que acontece quando
as pessoas interagem. Quando olhamos muito de perto o que
as pessoas realmente fazem, percebemos que existe algum
“wiggle room” (ERICKSON, 2001, p. 283) e algum espaço
para a improvisação.
A segunda ênfase tem relação com a ecologia imediata
das relações entre participantes numa situação. McDermott
(1976, p. 33 apud ERICKSON, 2001, p. 284) aponta que “[…]
people in interaction constitute environments for each other’s
activities”. Por exemplo, quando alguém não parece ser capaz
de dizer algo claramente, não pode ser apenas uma questão
de competência linguística do sujeito, mas da forma como
esse sujeito está sendo influenciado pelas ações de outros
na situação naquele momento.
A microanálise etnográfica não é apenas um meio para
nos mostrar que “falar uma língua” é mais do que apenas
se expressar, é também uma abordagem de pesquisa que
nos ajuda a entender como o falar e o ouvir são socialmente
organizados como uma atividade coletiva.
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Essa perspectiva de análise, que também é uma perspectiva teórica, ajuda-nos a encontrar pistas (GUMPERZ, 1982)
que posicionam os professores identitariamente (LAWN,
2001) no que se refere às suas performances profissionais.
É deste ponto de vista que nos debruçamos para analisar os
discursos dos professores, constituídos nas interações que
com eles travamos. A temática em foco – gramática – no que
diz respeito a esta profissão, como já vimos, é extremamente
relevante e reveladora para entendermos esse contexto chinês
em estudo.
Os dados do nosso artigo foram coletados por meio de
entrevistas em uma universidade chinesa que tem cerca de
50 anos de funcionamento e fica situada em um dos maiores centros comerciais, financeiros e industriais do País do
Meio, sendo uma importante base para formação de talentos
internacionais em língua e cultura estrangeira, comércio e
economia exterior e pesquisas em estratégia internacional. A
universidade trabalha com a Educação Superior: licenciatura
e pós-graduação. Ema, Rui e Lina, os professores entrevistados na pesquisa, são licenciados em Língua e Cultura
Portuguesa na China e responsáveis por dar, entre outras,
uma disciplina específica de gramática. São professores
jovens e têm a idade aproximada de 28 anos. As entrevistas
foram conduzidas por Ana, pesquisadora.
A transcrição segue as convenções a seguir:
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Quadro 1 – Convenções de transcrição
Palavra

Texto em formato padrão

Fala em Português

Palavra

Texto em negrito

.

,

(ponto final)
(ponto de
interrogação)
(vírgula)

Fala em Chinês (traduzida para o Português)
Entonação descendente

/

(Barra)

(…)

(parênteses com
reticências)
(dois pontos)

?

:::

Entonação ascendente
Entonação de continuidade
Fragmentação de unidade entonacional antes da conclusão do contorno entonacional projetado; não
é enunciado o final projetado da
palavra; marca de corte abrupto
Eliminação de um trecho de fala
Prolongamento do som

Fonte: Adaptado de Teixeira e Silva (2007, 2008, 2012) e de Garcez (2006)

Imaginários sobre gramática e ensino
Como já mencionamos, na didática de línguas na
China, há orientações diferentes para o ensino de Chinês4
e para o ensino de línguas não chinesas, como o Português
e o Inglês, por exemplo. A experiência dos professores
envolvidos em nossa pesquisa traz estas marcas, posto que
tiveram essas duas vivências em sala de aula como alunos de
4

Quando falamos do ensino de Chinês, referimo-nos especificamente ao
ensino do Mandarim, a língua comum da China, amplamente ensinada
em todo o território.
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Chinês e de outras línguas nos níveis primário, secundário
e universitário. Vamos, então, nesta seção, discutir como
se posicionam professores frente ao ensino de gramática
no que se refere a objetivos e metodologias.
Ao discorrer sobre estes dois pontos, podemos apenas aceder, a partir dos discursos dos professores, a um
imaginário do que acham fazem em sala de aula, porque,
entre o que se diz e o que se faz, muitas vezes há grandes
distâncias; entre a teoria e a prática há uma série de espaços nos quais circulam influências históricas, ideológicas,
culturais, políticas, ou seja, influências contextuais, que
constrangem as práticas discursivas.

Objetivos no ensino da gramática
Os três professores entrevistados pensam que é necessário e importante ensinar gramática na aula e mesmo
haver aula de gramática como uma disciplina separada
e específica. Este é um primeiro dado importante para
compreender esse contexto que estudamos.
Vamos, então, conhecer o que os professores entendem
como os objetivos do ensino da gramática. Vejamos o que
diz o professor Rui.
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Quadro 2 – Excerto 1 da entrevista com Rui
20

Rui

21
22
23

É necessário. Primeiro, gramática
é::: é::: para os alunos, eles
têm que aprender a partir do
vocabulário, depois do
vocabulário, vão passar para frases, mas para fazer frases até
parágrafos mais tarde, tudo isso
deve basear-se na gramática.

Fonte: Dados dos autores

Rui manifesta uma visão tradicional na qual imagina
a língua como se fosse algo compartimentado. Como se
aprendêssemos a língua a partir das palavras que, depois,
formariam frases e estas, por fim, os textos. Esta concepção,
em geral, tem como consequências a construção de atividades pedagógicas também compartimentadas. Entretanto, já
se anuncia aqui a ideia de que a gramática está perpassando
todos os níveis de organização linguística (da palavra ao
texto), o que a coloca como que a serviço dessa organização:
“tudo isso deve basear-se na gramática” (linha 23).
Mas o Rui continua.
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Quadro 2 – Excerto 2 da entrevista com Rui
27

Ana

28
29

Rui

30
31
32
33

Através do ensino de gramática
ou aula de gramática, a que
objetivo você quer chegar?
Objetivo de ensinar::: deve ser, os
alunos aprendem gramática
com o objetivo de comunicar (...)
Realmente, a
gramática na aula, principalmente, serve para os alunos
conseguirem fazer diálogos

Fonte: Dados dos autores

O Rui afirma que ensinar gramática tem o objetivo
de levar os alunos a se comunicarem. Como já referimos,
um dos debates que mais se tem repetido ainda nas últimas
décadas tem relação com o papel da gramática no ensino.
Com a metodologia comunicativa (LEFFA, 1988), a tendência
das práticas pedagógicas é a de criar atividades voltadas
para momentos de comunicação: como escrever uma carta,
pedir informações de direção etc. Assim, a gramática seria
ensinada para construir textos em função de necessidades
comunicativas específicas, é uma dimensão instrumental;
ela seria aprendida para ser aplicada. É o que o Rui parece
estar dizendo quando coloca a comunicação como objetivo
do ensino da gramática. Como apontamos, em geral, os
professores chineses dão muita ênfase ao ensino da gramática de uma maneira descontextualizada (YANG; ZHANG,
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2011). A fala do Rui parece mostrar que está havendo uma
mudança de postura.
Outros professores acham que ensinar gramática é
uma necessidade dos alunos. Vejamos.
Quadro 3 – Excerto 3 da entrevista com Lina
14

Ana

15
16
17

Lina
Ana

18

Lina

19
20
21
22
23
24

Quero dizer, para que você ensinar gramática/ Por que ensina
gramática nas suas aulas?
Porque os alunos têm esta necessidade.
Hehe, os alunos têm necessidade
Sim, sim. Se não ensino gramática, eles têm dificuldades
em entender por que falamos assim.
(...)
(...) Por exemplo, a maçã
vermelha, eles têm dúvida sobre
o adjetivo “vermelho”. Até
não compreendem por que é preciso usar “vermelha”.
Portanto, tenho que explicar através do ensino da gramática.

Fonte: Dados dos autores

A professora Lina acha que ensinar gramática ajuda
os alunos a “entender como falamos”. Por exemplo, para
ela, os alunos pensam que é complicado compreender o
número e gênero do substantivo e adjetivo uma vez que não
existem em Chinês. A partir do exemplo, “a maçã vermelha”,
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a professora afirma que os alunos não compreendem por que
é preciso usar o gênero feminino: “vermelha”. Portanto, é
necessário explicar através do ensino de regras de gramática.
Esta posição mostra a sensibilidade da professora para com
o seu contexto: afinal, ensinar gramática parece atender
à necessidade dos alunos. É importante oferecer, assim,
informação técnica como instrumental de análise.
No que se refere às necessidades do aluno, vale a pena
discutir que, no jogo interativo de sala de aula, fatores de toda
ordem favorecem e conflituam o processamento educativo.
As crenças dos alunos são um desses traços. A ideia discente
de que aprender língua é aprender gramática não pode ser
desvalorizada pelo professor, considerando que provoca
ansiedade quando um estudante não vê o que “acha que são
as suas necessidades básicas” atendidas. Ainda que o foco
dessas necessidades seja inadequado, há uma questão humana
em jogo que é a do sentimento do aluno. Torna-se, então, um
trabalho do professor levar o aluno a desfazer crenças e mitos
sobre a aprendizagem de língua de forma a que possa otimizar
as suas ações na direção da construção do seu conhecimento.
Assim, o professor não pode ignorar o seu contexto, mas buscar
entendê-lo. Uma vez que o ambiente de aprendizagem sempre
ditou que aprender língua é aprender gramática e uma vez que
esse discurso é muito poderoso, é natural que o aluno (assim
como muitos professores) o assuma como verdade e dogma.
Desmontar essas verdades, construídas historicamente, não é
tarefa de um profissional, mas uma tarefa institucional e, de
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novo, histórica. Para isso, novos discursos precisam arejar os
ambientes de ensino para que seja possível filtrar de práticas
tradicionais e não tradicionais atitudes eficientes no ensino de
línguas. Em resumo, é preciso entender que ninguém se torna
competente em uma língua porque estudou a sua gramática,
mas porque estudou a sua gramática, experienciando a sua
prática em situações de uso.
Vamos ver agora e entender a posição da Ema.
Quadro 4 – Excerto 1 da entrevista com Ema
1

Ana

2

Ema

3
4
5

Então você acha que é necessário ensinar gramática?
Acho que é necessário, porque a Língua Portuguesa, sua gramática
não tem uma estrutura direta para
os aprendentes estrangeiros,
portanto, os alunos podem expressar o que eles querem dizer só
depois de aprender gramática.

Fonte: Dados dos autores

Quadro 5 – Excerto 5 da entrevista com Ema
6

Ana

7

Ema

8
9

Que objetivo você tem para dar a aula de gramática?
O objetivo é deixar os alunos aprenderem melhor a gramática
através desta aula, expressando corretamente quando eles falam
e escrevem em Português.

Fonte: Dados dos autores
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Ema afirma, em outras palavras, que, sem a gramática,
não se pode usar uma língua. É um discurso muito vinculado
à concepção tradicional de gramática. Não fica claro, na explicação desse objetivo, de que forma a gramática é ensinada
– contextualizada ou descontextualizadamente –, mas fica
evidente, na fala da Ema, que a aula de gramática serve para
os alunos se “expressarem corretamente”, indicando que o
objetivo é a produção, o uso: “falar e escrever em Português”.
O que observamos nesta seção é que, com base no
discurso dos professores, todos parecem concordar que o
objetivo final do ensino de gramática é o uso:
• objetivo de comunicar (Rui);
• os alunos podem expressar o que eles querem
dizer (Ema);
• Ou um instrumental para a análise do uso:
• entender por que falamos assim (Lina).
Esses jovens professores foram expostos, em suas
formações tanto na China quanto nos seus intercâmbios em
países de Língua Portuguesa, a diferentes visões de língua,
nas quais a gramática por um lado ocupa o lugar central
ou é, ao menos, referida como um dos aspectos da dinâmica da língua. A exposição ao discurso “comunicativista”
abre espaço para se repensar o tratamento da gramática na
aula, mas não garante uma prática que entende língua como
lugar da interação ou, ao menos, da comunicação. Como
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apontamos, entre o que se diz e o que se faz, há muito espaço
para intereferência.
Vamos buscar, na próxima seção, observar o que pensam esses professores sobre a prática de sala de aula.

Metodologias
Uma das questões fundamentais no ensino são as
metodologias que os professores usam em sala de aula.
Consideramos que não existe um método único ou melhor.
Acreditamos que a análise do contexto de sala de aula vai
orientar quais procedimentos podem ser mais adequados
para o trabalho a ser desenvolvido. Entretanto, se não há
um único método, mas muitos possíveis e adequados em
diferentes momentos para diferentes alunos-interagentes,
consideramos também que há orientações teórico-metodológicas que permitem uma experiência mais rica e eficaz
com a língua a ser aprendida.
Vamos observar como os professores afirmam organizar as suas aulas. Primeiro a Lina.
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Quadro 6 – Excerto da entrevista com Lina
84

Ana

85
86
87

Lina

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

[...] Agora pode apresentar qualquer aula
de gramática que você dava? Que
padrão você seguia naquela
aula?
Até agora, não tinha dado nenhuma
aula que apenas tem gramática.
Mas a ordem que sigo na minha
aula é assim. Para começar
uma nova unidade, primeiro trabalho com vocabulário
novo, incluindo substantivo, adjetivo e verbo e, depois, as
novas expressões. Em seguida,
começo a apresentar pontos
gramaticais que aparecem nesta unidade. Este livro didático
com que trabalho deixa pontos gramaticais dentro de
textos. Se não ensino gramática,
os alunos não compreendem
o texto. Por isso, primeiro ensino
gramática antes do
texto, depois de apresentar a gramática, dou exercícios aos
alunos. Mas não uso os exercícios no livro, acho que aqueles
exercícios são mecânicos. Quero
dizer, os alunos podem fazer
aqueles exercícios até sem saber
o significado das frases,
apenas de acordo com regras dominadas. Procuro outros
exercícios e, depois, passo para diálogos ou textos no livro.

Fonte: Dados dos autores
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Agora o Rui.
Quadro 7 – Excerto 3 da entrevista com Rui
148

Rui

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Tá. Primeiro, vou ensinar e apresentar as regras de gramática,
então vou falar sobre pretérito imperfeito do indicativo como
um exemplo, porque, ultimamente,
temos trabalhado com isto.
Antes de mais nada, vou apresentar a formação dos verbos, as
regras. Acho que os alunos têm
que trabalhar muito fora de
aula para memorizar as regras da formação dos verbos, mas se
os alunos podem memorizar algumas na aula, isso vai ajudar o
desenvolvimento da aula, também
pode reduzir o trabalho de
casa dos alunos. Depois de apresentar e ensinar as regras da
formação dos verbos, geralmente,
deixo uns minutos para os
alunos memorizarem sozinhos, e depois,
vou já levantar perguntas,
digo um verbo infinitivo e um pronome, deixo os alunos dizerem
a conjugação adequada. [...]

Fonte: Dados dos autores

Por fim, a Ema.
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Quadro 8 – Excerto 3 da entrevista com Ema.
10

Ema

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

O padrão que sigo na aula de gramática é assim, primeiro
apresento os conhecimentos básicos ou a estrutura de certo
ponto de gramática. Por exemplo,
na aula, primeiro apresento
o que é oração, em seguida, os
tipos de oração, e analiso a
estrutura de cada tipo. E depois,
vou dar exemplos de frases
para os alunos entenderem melhor.
Depois de acabar de apresentar
todos conhecimentos, deixo os alunos fazer exercícios para
analisar as frases com os alunos.
Quero dizer que, depois de dar
exemplos, vou selecionar uma frase
maior, até um parágrafo,
analisando com os alunos, a estrutura da frase, que tipo de oração
e as conjugações usadas.

Fonte: Dados dos autores

Como vemos nos exemplos, em geral, os professores
têm preocupação com a apresentação da forma e com a
memorização de regras. Quanto à aplicação, a depender do
professor, trabalham com exercícios a partir de frases ou
de textos. Assim, na aula de gramática, parte-se da forma,
para se chegar ao uso. É um trabalho indutivo no qual os
alunos lidam fundamentalmente com informações técnicas
e teóricas, ao menos, em primeira mão.
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Dessa forma, diferentemente do que os professores
falaram sobre os objetivos do ensino da gramática, na prática,
parece que a comunicação, a expressão e a análise do que
queremos produzir ficam em último lugar ou são tratada
como um momento separado do momento de aprendizagem/
aula de gramática.
Apesar dessa descrição geral de padrão de aulas, que
focaliza aspectos gramaticais de forma descontextualizada,
várias estratégias aparecem no discurso desses professoes
durante a entrevista. Essas outras estratégias deixam-nos
entrever diferentes perspectivas. Lina, por exemplo, comenta:
Quadro 9 – Excerto 2 da entrevista com Lina.
119

Lina

120
121
122

Ana

123

Lina

(…) a ordem que ensino tempo verbal,
primeiro apresento a conjugação
do verbo, e depois ensino os
empregos deste tempo verbal dentro de texto.
Primeiro as regras da conjugação.
Sim, as regras que os alunos têm de memorizar.

Fonte: Dados dos autores

Como já apontamos, a gramática é um instrumental
para a construção de textos formalmente bem constituídos
e adequados aos contextos de uso. Embora não fique claro
de que forma ocorre o trabalho que Lina faz com os tempos
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verbais (um aspecto gramatical) em textos, estudá-lo dentro
de uma organização textual aponta para um tratamento
contextual: “empregos deste tempo verbal dentro de texto”.
Em outros momentos, a professora aproxima-se mais da
ideia de que a gramática é um instrumental para elaborar
textos nos quais as pessoas interagem. Vejamos:
Quadro 10 – Excerto 10 da entrevista com Lina
169

Lina

170
171
172
173

No primeiro semestre do primeiro
ano, como eles aprenderam
muito pouco, normalmente deixo
os alunos fazerem frases
e depois ajustar através da correção das frases. A partir do
segundo semestre do primeiro ano,
começo a pedir aos alunos
para elaborarem artigos pequenos, fazer redação.

Fonte: Dados dos autores

Aqui a professora parece considerar que o aluno iniciante não deve trabalhar com textos, mas com frases. A
ideia que parece estar por trás da fala da Lina é a de que o
aluno precisa adquirir primeiro um conhecimento técnico
da gramática para depois entender como é que a gramática
é aplicada na construção dos nossos discursos. É assim um
movimento que parte do formal na direção de um uso.
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Quadro 11 – Excerto 4 da entrevista com Lina
180

Lina

181
182

Por exemplo, acabamos de aprender o pretérito imperfeito do
indicativo, peço os alunos elaborar textos que contam o que
acontecia na infância.

Fonte: Dados dos autores

A professora Lina aponta aqui uma estratégia de produção textual. Ela ensina primeiro a gramática e depois deixa os
alunos aproveitarem o que eles já aprenderam para elaborar
textos pequenos. Nesse caso, o aluno vai ter a oportunidade
de entender a gramática em uso.
Segundo Travaglia (2005), as atividades de produção de
textos são atividades de gramática de uso porque permitem
que o aluno internalize recursos da língua, constituindo
sua gramática para uso efetivo em situações concretas de
interação comunicativa. Isso acontece através do treinamento
feito, desenvolvendo a competência do aluno para produção
de textos. Portanto, ao empregar na aula uma gramática
de uso, o professor não está “dando gramática”, mas está
trabalhando com a gramática da língua (TRAVAGLIA, 2005,
p. 136). Assim, o texto se coloca como o espaço adequado para
o ensino da gramática. Seja formalizando antes ou depois, é
fundamental o texto e o contexto para o aluno entender as
funções dos aspectos gramaticais.
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Ao lado da preocupação com o estudo da gramática
em textos, outras estratégias apresentam um ensino a partir
de exercícios e atividades com frases descontextualizadas.
Vejamos:
Quadro 12 – Excerto 12 da entrevista com Rui
203

Rui

204
205
206
207
208

Atividades… Na minha aula,
deixo os alunos traduzir as
frases. […]
[…] As frases já existem no
livro didático e uso-as, não deixo
os alunos preencherem
simplesmente a conjugação, mas
digo em Chinês e os alunos
traduzem para Português.

Fonte: Dados dos autores

Rui usa as frases do livro didático e deixa os alunos
traduzi-las de Chinês para Português, em vez de fazer outros
exercícios gramaticais que ele chama de mecânicos e que
parecem ser de preenchimento de lacunas. Assim, procura
acrescentar uma atividade de tradução porque considera que
assim estará levando os alunos a usarem a língua. Então o
exercício de gramática é acompanhado por um exercício que
busca trabalhar os sentidos. Na verdade, mesmo acrescentando essa atividade, o professor parece manter o foco na
forma em suas aulas.
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A professora Ema também usa frases, mas ela apresenta
outra estratégia.
Quadro 13 – Excerto da entrevista com Ema
21

Ema

22
23

Mas os exercícios também podem
ser divididos em várias
formas, deixar os alunos procurar
erros da frase, através desta
forma, os alunos podem entender melhor a gramática.

Fonte: Dados dos autores

Através da correção das frases, Ema quer levar os
alunos a aprenderem a gramática. Aqui, os erros gramaticais
são julgados de acordo com as regras escritas em manuais
de gramática normativa.
Como vimos, pelos métodos que os professores dizem
usar, não se apresenta nenhum encaminhamento realmente
seguro que indique o texto/contexto/discurso como a finalidade do ensino da gramática. Aparecem visões diferentes
na fala dos professores. Algumas utilizam frases em exercícios descontextualizados como atividades para traduzir,
para analisar e para identificar erros. Outras partem da
forma (explicações gramaticais, treinos) para chegar ao texto
(escrever textos, diálogos). Em geral, podemos dizer que a
metodologia empregada está ainda mais presa ao ensino de
gramática como um fim, entretanto, também aparece já a
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necessidade de analisar aspectos gramaticais situados em
textos. Mas está já situado nessas falas o discurso de um
professor que se quer colocar numa contemporaneidade que
situa a comunicação como o norte do trabalho com línguas.
Há uma transição assinalada aqui.
A prática pedagógica como espaço de aprendizagem:
repensando o sentido, o texto e a gramática
Como apontamos, os discursos dos professores apontam para um momento de transição de paradigmas. Aqui queremos sublinhar, a partir de alguns excertos, novas direções
no processo de ensino que vão surgindo. São, em realidade,
reflexões teóricas que irrompem concretamente na fala dos
professores e que merecem ser consideradas e divididas nos
contextos de ensino de línguas. Essas falas exemplificam o
quanto a própria prática pedagógica, quando se torna objeto
de reflexão por parte dos professores, leva-os a repensar os
caminhos no ensino da gramática.
Recuperamos um exemplo da Lina quando ela aponta,
por exemplo, onde tem lugar a construção do sentido. Vejamos:
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Quadro 14 – Excerto da entrevista com Lina
108

Lina

109
110
111
112
113

(...) Se
comparando com textos, eles têm
mais interesse por textos,
porque textos têm seu sentido. Talvez os alunos possam
encontrar o seu tópico de interesse pelo texto. Portanto os
alunos não gostam muito de gramática durante a aula toda,
preferem os pequenos textos interessantes.

Fonte: Dados dos autores

Fica evidenciado um dado fundamental, nascido da
própria prática pedagógica do professor: a construção dos
sentidos está assentada nos textos5 e, mais significativamente
ainda, é este o objeto de interesse dos alunos.
Podemos retomar a ideia de que um ensino contextualizado dá ênfase à produção/compreensão de sentidos. Nele,
a gramática é parte da semiótica que constitui as línguas e,
assim, precisa ser percebida como elemento construtor de
textos que, em contextos, veiculam sentidos.
Na verdade, estamos o tempo todo expostos a textos. Como defende Teixeira e Silva (2004, p. 43), texto/
discurso (oral e escrito) é um “elemento simbólico micro e
5

Na verdade, os sentidos se constroem das fricções entre todos os aspectos
contextuais presentes nos ambientes nos quais os textos, como materializações de discursos, se realizam. O sentido não está no texto em si
mesmo.
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macrocosmicamente situado. É preciso apresentá-lo com
suas significações sociais e linguísticas, com seus diversos
gêneros que se constituem conforme a situação interacional
em que se está”.
Assim, as unidades de trabalho na sala de aula deveriam ser textos que só existem dentro de contextos de interação. A análise situada dos textos, então, se útil, poderia
levar a segmentações, e não o contrário. O trabalho partiria
dos contextos para se entender a forma como os textos
foram construídos e neles a organização gramatical. Nessa
persepctiva, a legítima observação da professora – “alunos
não gostam muito de gramática durante a aula toda” –
deixaria de ter lugar em sala de aula porque a gramática
seria estudada como parte da construção dos sentidos do
texto e não como algo à parte.
Esta emblemática contradição, sentida na própria
experiência, pode ser um símbolo desse processo de
mudança que vivem esses jovens professores no ambiente
universitário chinês.
Outro professor também apresenta em seu discurso
preocupações que identificam as suas ideias sobre aulas
de PLNM a uma perspectiva mais pragmática e menos
formal. Vamos ver.
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Quadro 15 – Excerto da entrevista com Rui
10
11
12

Aí, o que você ensina nas suas aulas
de Português Básico II,

Ana

em que aspetos você se concentra na aula?
Rui

Na primeira fase (fase fundamental) de ensino

13

focaliza-se no ensino de gramática, acompanhando uns textos

14

curtos, a fim de deixar os alunos conhecer gramática.

15

Além disso, também os diálogos, os
diálogos ajudam os alunos

16

a saber o que se pode dizer nos contextos diferentes.

Fonte: Dados dos autores

Aparece na fala de Rui a ideia de usar textos “e diálogos”
ao lado da focalização na gramática. Além disso, ele faz a
afirmação de que os alunos precisam “saber o que dizer em
contextos diferentes”. Nesse sentido, a orientação para o uso
está no discurso desse professor.
Rui ainda sublinha que “a gramática na aula, principalmente, serve para os alunos conseguirem fazer diálogos”.
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Quadro 16 – Excerto da entrevista com Rui
27

Ana

28
29

Rui

30
31
32
33

Através de ensino de gramática ou
aula de gramática, a que
objetivo você quer chegar?
Objetivo de ensinar::: deve ser, os alunos aprendem gramática
com o objetivo de comunicar, portanto, não vou aprofundar
muito os conhecimentos de gramática na aula, atualmente, a
gramática na aula, principalmente, serve para os alunos
conseguirem fazer diálogos (...)

Fonte: Dados dos autores

Fica marcada aqui também a orientação do ensino
da gramática para o uso. A gramática é vista como um instrumento para o aluno interagir através, por exemplo, de
diálogos. Mas, da mesma forma como Lina, mantém-se a
ideia de que o ensino da gramática é sempre desvinculado
do uso. É sempre um momento à parte6.
Rui ainda levanta um aspecto importante no ensino
de línguas que é a questão dos textos autênticos.

6

Não estamos defendendo que seja ou não adequado haver
momentos de focalização descontextualizada da gramática.
Estamos apenas indicando que este é o único posicionamento
assumido pelos professores em relação a este aspecto do ensino
de línguas.
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Quadro 17 – Excerto da entrevista com Rui
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Rui

[...] Mas no segundo ano, por exemplo, no
segundo semestre do segundo
ano, haver uma disciplina
separada para ensinar gramática
pode orientar os alunos a dar
uma revisão global dos conhecimentos gramaticais, naquele
tempo, eles (os alunos) já têm uns conhecimentos
gramaticais, os professores podem
aprofundar e alargar os
conhecimentos gramaticais, ou selecionar os exercícios e
frases a partir de corpus nativos, porque no início de aprender,
os exemplos foram feitos pelos
professores próprios,
e os exemplos talvez não tenham
muito a ver com a prática.

Fonte: Dados dos Autores

Rui aponta a contradição que é o fato de os materiais
linguísticos com que os alunos trabalham em níveis iniciais
são produzidos pelo professor e, assim, “talvez não tenham
muito a ver com a prática”. Essa é uma discussão importante também no processo de levar os alunos a construir
competência comunicativa. É preciso que os alunos entrem
em contato com uma língua real, com que eles realmente
vão lidar no dia a dia em seu trabalho e vida pessoal. Esse
contato é fundamental, sobretudo para entender contextualizadamente numa cultura a produção/compreensão
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linguística. Como já defendemos, isso não quer dizer que
não se vá ensinar o padrão da língua; mas é preciso ensiná-la
como uma referência de uso que está presente em alguns
contextos específicos. Em outros contextos, outros usos,
outras gramáticas vão aparecer. É fundamental que o aluno
domine o que se descreve como padrão, com a clareza de
que é um uso linguístico não presente em muitas interações,
sejam orais, sejam escritas.
Sobre a questão da autenticidade, deve-se derrubar o
mito de que só produções linguísticas de falantes considerados nativos podem ser objetos de estudo. Todo material
em Português, seja ele produzido por sujeitos considerados
nativos ou não podem ser alvo de reflexões e, sem dúvida, ricas
experiências de construção de conhecimento. Esta postura
é fundamental porque aponta para a ideia de que se produz
Língua Portuguesa em muitos espaços do planeta. Então, textos
(orais e escritos) produzidos em Português por portugueses,
angolanos, moçambicanos, chineses, americanos... são todos
autênticos e merecedores de estudo se são provenientes de ou
levam a interações possíveis em Português.
Para finalizar a seção, queremos indicar que alguns
professores, nesse contexto chinês, já manifestam um conhecimento empírico pertinente sobre os conceitos de gramática
padrão e gramáticas internalizadas que aparecem no uso.
Vamos acompanhar o que a Ema diz:
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Quadro 18 – Excerto da entrevista com Ema
24

Ana

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ema

Então você sente falta de materiais de Português para alunos
estrangeiros? E já encontrou alguma
dificuldade por causa da
falta? Ou você não se importa, pode
preparar a aula sozinha?
Para mim, na verdade, encontrei dificuldades por causa de falta
de materiais. A gramática, na área
de aprendizagem de línguas,
existe uma diferença entre a gramática padrão e a gramática
aplicada. No uso da língua, por
exemplo, segundo as regras
gramaticais (gramática padrão), a
frase é assim, mas os alunos
levantam , eles encontraram outra
forma numa notícia. Quando
encontro este caso, por causa da
falta de materiais, tenho que
consultar muitos livros para verificar. Não existe nenhum livro
que anota a forma escrita segundo
a gramática padrão e a outra
forma oral, até livros de gramática têm alguns conflitos em
algum aspecto. Normalmente, usamos livros de gramática
traduzidos para Chinês, então, a
base teórica destes livros e a
amplidade dos exemplos ainda precisam ser discutidas. Quanto
aos livros de gramáticas originais, de fato, não falam
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detalhamente, talvez como estes
livros sejam para nativos, não é
preciso considerar os detalhes do uso.

41
42
Fonte: Dados dos autores

Como sabemos, a gramática padrão é uma construção
imaginária (TEIXEIRA; SILVA, 2015) que não se concretiza
plenamente em nenhuma variante de Língua Portuguesa com
que as pessoas interagem em âmbito concreto e com que os
alunos precisam aprender a lidar. É isso o que aparece na
experiência prática da professora Ema:
Quadro 19 – Excerto da entrevista com Ema
114
115

[...] Não existe nenhum livro
que anota a forma escrita segundo a
gramática padrão e a outra
forma oral, até livros de gramática têm alguns conflitos em
algum aspecto. [...]

116
117
Fonte: Dados dos autores

O que a professora flagra aqui é exatamente o caráter
dinâmico das línguas. Uma língua não é fixa, determinada,
fechada. Línguas são construtos em processo contínuo. Quem
estuda línguas precisa construir essa sensibilidade.
A docente mostra claramente essa incoerência entre
a gramática padrão e o que ela chama adequadamente de
gramática aplicada. Informa-nos a inadequação dos materiais
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didáticos para o ensino de PLNM e ainda sublinha que, em
termos de descrição, não encontra materiais que orientem
os diferentes usos que aparecem em contextos reais de uso,
como na escrita de notícias na mídia. Ema também traz
clareza sobre o fato de que a língua escrita e a língua oral
têm constituições gramaticais diferentes, e isso precisa ser
também levado em consideração nos materiais pedagógicos e
de apoio. Por fim, ela deixa claro o quanto os materiais para
o ensino de língua estrangeira devem levar em conta que os
estudantes não são falantes nativos. Por isso, a descrição e a
apresentação da língua têm de ser feita de forma diferente. As
gramáticas tradicionais, que descrevem o Português padrão,
não são adequadas para os alunos falantes de outras línguas.

Considerações finais
O mundo em que vivemos é construído por ideias e
imaginários. São essas ideias e imaginários que engendram,
ainda que contraditoriamente, as nossas práticas nos múltiplos contextos que nós construímos.
O que buscamos fazer neste trabalho foi levantar
algumas ideias e imaginários que circulam num ambiente
acadêmico chinês específico em relação a perspectivas
sobre a gramática no ensino. Nesse processo, o que parece
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justificar esse nosso empreendimento é o fato de que a
nossa fala não é individual, mas primordialmente social.
Nos nossos discursos, falam muitas outras vozes além
da nossa. Portanto, também no discurso dos professores
colaboradores da pesquisa, alocam-se as muitas vozes que
ajudam a inventar esse vibrante e contemporâneo ambiente
de ensino de PLNM na China.
Dessas vozes todas, animadas pela fala da Lina, da
Ema e do Rui, muitas questões são apontadas e remetem à
necessidade de mais reflexões e ações.
É preciso levar em conta o que o contexto que estudamos está a nos dizer: todos os professores acham importante
que a gramática seja trabalhada, inclusive como uma disciplina específica. Esta orientação parece fazer sentido quando
falamos de licenciaturas que vão formar profissionais para
trabalhar com a Língua Portuguesa. Mas o mais importante
é que esses professores, que eram alunos há pouco tempo,
ao destacarem a importância da aula de gramática, estão
sinalizando a todos que podemos entender esse contexto
universitário chinês como também marcado por uma cultura
de aprendizagem que dá ênfase a este aspecto formal no
ensino de línguas. Neste sentido, metodologias que simplesmente ignoram essa formação cultural podem ser levadas ao
fracasso. Por experiências próprias, observamos que muitos
alunos não ratificam certos professores como pares mais
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competentes na sala de aula porque não identificam nas
suas performances profissionais o que lhes foi culturalmente
ensinado sobre o que é ser professor. Então é preciso ouvir o
outro. É preciso considerar cuidadosamente o contexto para
tomar decisões que devem ser continuamente adaptadas e
para contribuir no sentido de arejar esses mesmos contextos
com outras possibilidades.
As falas dos nossos colegas também apontaram para
um movimento no qual não é claro o papel da gramática no
ensino. Há uma oscilação de foco entre a forma e o uso e não
aparece uma conexão clara entre ambos. É fundamental que
os professores entendam as consequências das suas escolhas
metodológicas. Para pensar o lugar da gramática no ensino,
temos de considerar que atividades de gramática normativa,
com o objetivo de fazer com que “os alunos po[ssam] entender
melhor a gramática” (TRAVAGLIA, 2005, p. 24-25), não oferecem oportunidade aos estudantes de desenvolverem mais
proficiência. Fazer exercícios com 30 frases para completar
verbos pode, por exemplo, mostrar como é a morfologia de
um verbo, mas não garante o uso adequado. São as situações
pragmáticas, a experiência que vão garantir a aprendizagem
de como usar a forma gramatical adequada para expressar
e compreender textos nas interações que eles constroem e
onde são gerados.
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Também foi apontado nas falas um movimento no
qual esses jovens professores vislumbram, a partir das suas
próprias práticas e experiências, que aprender língua é algo
mais que decorar ou memorizar regras formais da língua. Eles
sublinham o lugar dos sentidos, a necessidade dos textos, e
o fato de que aquilo a que chamamos de gramática padrão
do Português não aparece no mundo concreto do trabalho,
dos estudos, do contato interativo. Essa gramática padrão
que se ensina é uma abstração que deve ser pensada como
uma referência e não como a língua mesma.
Outro fato importante que temos de recuperar é
a ideia de que o foco na forma também pode ter lugar
no ensino de línguas. A instrução formal, gramatical,
acreditamos, não é fundamental ou primordial e às vezes
nem útil – como a tradição quer –, a não ser em níveis de
proficiência mais elevados nos quais se pode interagir em
Língua Portuguesa para falar tecnicamente, formalmente,
da Língua Portuguesa. Isso também é se engajar em interações na língua e desenvolver capacidades... Em níveis
iniciais de aprendizagem, são as atividades interativas que
vão garantindo a construção pelos alunos do seu saber,
imprescindível, sobre a gramática da língua.
A história do ensino de Língua Portuguesa na China vai
dando passos largos e por isso mesmo deve viver sempre um
processo de autorreflexão para que os sujeitos envolvidos se
beneficiem dessa aventura de experimentar outras maneiras
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de construir, pensar e viver o mundo. O importante a ressaltar
é que essas mudanças mostram-se saudáveis e promissoras.
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Resumo
Relações entre ensino de Português, ortografia e língua.
As consequências da implantação do Acordo Ortográfico na
comunidade lusofônica. A situação do Português no mundo
e, em particular, na China e em Macau.
Palavras-chave: Ortografia. Língua. Ensino.

Abstract
Relations between Portuguese teaching, orthography
and language. The consequences of the implementation of
the Orthographic Agreement on the lusophonic community.
The situation of Portuguese in the world, especially in China
and Macau.
Keywords: Orthography. Language. Teaching.
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摘要
本文分析了葡语教学、拼写和葡语之间的关系，葡语国家
实施正字法后的系列结果，以及葡语目前在世界、中国内地和澳
门地区的现状。
关键词：拼写，语言，教育
Começo este artigo retomando, com pequenas diferenças, o que escrevi no Prefácio da 1a edição de Fonética,
Fonologia e Ortografia: estudos fono-ortográficos do
Português (2007, 2012).
Sob certo ponto de vista, a língua que usamos não
é a língua real. Ocorre que, achando-a real, o ser humano
sempre compara a língua que usa com sua suposição de
língua perfeita. A língua perfeita não é esta ou aquela frase
ou expressão, mas a ideia de língua. Na ideia de língua, não
há frase, não há palavra, não há estilo, embora a melhor
expressão sempre exista. Apesar disso, o ser humano sabe
– e como! – que a palavra e o estilo podem determinar o
destino de inúmeros textos e discursos. Sabe também o que
é um “achado linguístico”: é a vitória do acaso sobre a ideia
da língua perfeita. Mas, igualmente, sabe ainda que essa
vitória do acaso nunca poderá ser a verdadeira vitória, pois
a única vitória real é a da ideia de língua.

291

O ensino do português na china

Terceira Parte

Comparemos essas digressões, inspiradas no “Mundo
das Ideias” de Platão, com o pensamento saussureano, segundo
o qual a língua “é um tesouro depositado pela prática da fala
nos indivíduos de uma comunidade”, existindo “virtualmente
em cada cérebro, ou melhor, nos cérebros de um conjunto de
indivíduos, porque a língua não está completa em ninguém,
só existe perfeita na massa” (SAUSSURE, 1972, p. 21).
Obviedades à parte, o certo é que nossas vidas se
constroem o tempo todo nas contendas entre o individual e
o coletivo, entre o acaso e o real, entre o palpável e o ideal
– buscamos o equilíbrio e o manifestamos por meio de
expressões, gestos e sons da fala.
Os sons da fala estão no começo de tudo, mas é na
escrita que está o começo da história. Quando se pensa em
ensino de Português, o assunto ortografia é que importa primeiro, embora depois não se possa deixar de considerá-la(lo)
como um mero instrumento, que a rigor não representa nada
em termos de língua, mas apenas em termos de encenação
de língua. Afinal, ortografia não é língua. Ortografia é uma
representação gráfica motivada por razões de organização
social. Quando uma sociedade decide fazer alguma modificação em sua ortografia oficial, a língua continua a mesma. Se
alguém escreve “vc eh td q eu qro”, não há nada de diferente
na língua, mas apenas na convenção adotada.
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Não custa lembrar que a língua falada e a língua escrita
são feições que coabitam a comunicação dos povos de cultura.
Muitas são as variedades faladas de uma mesma língua, mas
em todas elas normalmente prevalecem aspectos objetivos de
praticidade, simplicidade e flexibilidade. Diferentemente, a
língua escrita tem como característica o seu conservadorismo
– palavra que uso em sentido literal, neutro. É bem verdade
que, nos dias de hoje, a coloquialidade vem assumindo status
de língua padrão nos meios de comunicação e na sociedade
de um modo geral. Mas ainda há muita distância entre os
textos escritos dos autores contemporâneos, inclusive na
imprensa, e a fala considerada prestigiada no rádio, na tevê
ou nas situações de conversação civilizada.
A despeito disso, a língua falada e a língua escrita
fazem parte de um mesmo sistema, distinguindo-se na frequência dos mecanismos ou das categorias de que se servem.
Por conseguinte, o estudo ou o ensino de cada uma dessas
modalidades deve ser visto com a necessária ponderação
acerca do que poderíamos chamar de autonomia relativa
intrínseca, o que recomenda se tomem cuidados especiais
ao se tratar de uma ou de outra.
Pensemos, então, na linguagem humana como algo que
nada tem de acabado, como um aglomerado de alternativas
que entram e saem de cena, compondo-se ao lado dos sujeitos
para produzir e recriar o saber que, dialeticamente, também
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a produz e a recria. Esse saber, do ponto de vista linguístico, se distribui coserianamente em elocutivo (marcando
a competência linguística geral), idiomático (marcando a
competência linguística particular) e expressivo (marcando
a competência discursiva ou textual, ou seja, a capacidade
de construir textos em situações determinadas).
O ensino de Português como língua materna ou como
língua não materna lidará obrigatoriamente com a questão
ortográfica e também, hoje, com o tema do acordo ortográfico. Vive-se uma fase de transição. A oficial terminou
em 31 de dezembro de 2015. A real terminará num futuro
um pouco distante...
Na China, o ensino de Português tem duas facetas que
é preciso explicitar. Uma se refere ao que acontece na China
Continental, onde a procura pelo seu aprendizado tem crescido bastante. O governo chinês vem investindo maciçamente
no comércio com o Brasil e com os países africanos de língua
oficial portuguesa (PALOP), mercados em expansão. Assim,
a perspectiva de trabalho para quem domina o Português é
muito significativa. Nesse sentido, é correto dizer que a China
tem contribuído sobremaneira para a afirmação internacional
da Língua Portuguesa, pois é o país onde mais se aprende
Português hoje em dia e onde o número de instituições que
ensinam o Português vem aumentando significativamente.
No território continental chinês, há 28 universidades que
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oferecem curso de Português, 22 delas mantêm cursos de
licenciatura em Estudos Portugueses.
A outra faceta se refere à situação de Macau, território
em que a Língua Portuguesa é uma das línguas oficiais, ao
menos até 2049. Os dados sobre o percentual da população residente em Macau que usa o Português como língua
materna mostram, segundo o Serviço de Estatísticas e
Censo, DSEC, do governo de Macau, que o Português é
dominado por 2,4% da população e falado correntemente
por 0,6% de seus habitantes.
O idioma praticamente já perdeu seu papel na linguagem cotidiana, mas Macau, na atual conjuntura de
interesses comerciais da China com os países lusófonos,
reassume uma importância nas relações entre a China e
os países lusófonos.
Como informa Roberval Teixeira e Silva (2008), ensinase Português em Macau em dois tipos gerais de instituições.
Há aquelas em que o idioma é a língua veicular no ensino do
Português como língua materna e como língua não materna.
E há aquelas em que o Português é ensinado apenas como
língua não materna.
A Língua Portuguesa em Macau é falada por uma minoria.
Há a comunidade macaense, descendentes de portugueses
e asiáticos, principal grupo de usuários de uma variante
local do Português (BAXTER, 2009) e que são também
falantes de Cantonês. Há a comunidade portuguesa – a
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mais expressiva –, a de Goa, Damão e Diu, as dos PALOP
cuja base é norma europeia, e um pequeno grupo de falantes
nativos da norma brasileira. Como língua estrangeira, há
um significativo número de chineses que trabalham na
função pública e que, por conta do status da língua no
período da administração lusa, estudaram em escolas
cuja língua veicular era o Português (SILVA, 2010, p. 7).

Qualquer que seja, porém, a política de ensino adotada
nas especificidades citadas, há componentes primordiais no
que tange à sua execução. O primeiro deles, que não abordaremos aqui, é o da terminologia linguística a ser adotada em
sala de aula e nos livros técnicos adotados, sejam gramáticas,
dicionários ou manuais de fixação de usos de linguagem.
Tratamos desse assunto no livro Nomenclatura Gramatical
Brasileira: 50 anos depois (2009). O segundo deles, motivo
deste artigo, é a orientação ortográfica a ser adotada nesta
fase de transição. É preciso entender as nuanças do novo
acordo ortográfico e considerar que a opção ortográfica é uma
decisão política, administrativa, e não interfere na língua.
No primeiro dia de entrada em vigor da lei (1 de janeiro
de 2009), os jornais brasileiros já estavam com a nova ortografia em funcionamento. Como a mudança é pouca em
termos percentuais, ela é, por um lado, muito simples. Houve
uma pequena rejeição, sobretudo entre leigos, jornalistas,
escritores… Percebia-se um sentimento meio romântico,
um apego ao trema, ao acento circunflexo de certas palavras
– grafias que ainda se praticavam no Brasil e não mais em
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Portugal (desde 1943). Não havia propriamente uma questão
técnica nessas lamentações, o problema era sentimental, pela
perda de algo que se sentia propriedade nacional. Apesar
disso, a substituição aconteceu normalmente, o povo aceitou, não houve rejeição. Alguns acadêmicos reclamaram,
falaram de um tipo de interferência, de não ter havido debate
suficiente… Hoje em dia, porém, nas escolas, na mídia, na
televisão, todos usam a nova convenção.
Em Portugal, houve mais resistência, mas ela também
tende a ser superada. O prazo para a implantação definitiva
em Portugal, que era maior do que o do Brasil, foi praticamente equiparado, de modo que, em 1 de janeiro de 2016,
a unificação ficou completa. Assim, não há mais como se
retornar para as discussões sobre divergências ortográficas,
até porque é do interesse dos dois governos. O ministro da
Cultura de Portugal e o ministro da Cultura do Brasil pleitearam rapidamente à ONU (ainda em 2009) que o Português
fosse reconhecido como uma das línguas oficiais de suas
publicações, ainda mais quando tem a ortografia unificada.
Mas o documento principal que mostra esse desejo é a petição
aprovada por unanimidade e a aclamação na Convenção do
Elos Clube Internacional da Comunidade Lusíada, realizada
em Tavira, Portugal, em outubro de 2005. São oito parágrafos
de justificativas que culminam apresentando “o objetivo de
ver reconhecido pela ONU o idioma Português como oficial
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na sua organização, ao lado do Árabe, Chinês, Espanhol,
Francês, Inglês e Russo”.
O primeiro parágrafo da Petição mostra os dados mais
impactantes dessas justificativas:
Considerando que mais de 250 milhões de pessoas se
expressam no idioma Português, com importante presença
sociocultural e geopolítica em várias nações de todos os
continentes, sendo a quinta mais falada no mundo (em
números absolutos), a terceira entre as consideradas línguas
universais de cultura e uma das quatro faladas nos seis
continentes (INSTITUTO..., 2018).

Provavelmente, não seria possível fazer essa petição
antes, já que a própria Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa produzia os textos de suas reuniões em duas
versões – uma no Português brasileiro, outra no Português
europeu. Cabe então perguntar: se a duplicidade ortográfica
fosse uma coisa boa, o Inglês teria quantas ortografias? E o
Espanhol? São 22 países que usam o Espanhol como língua
oficial e só existe uma ortografia. Por que o Português tinha
duas ortografias? Quem estuda a Língua Portuguesa sabe
que a história da ortografia da Língua é sempre uma história
de conflitos, de alguém que concorda com seu interlocutor
e, depois, não cumpre o que assinou. A história dos acordos
ortográficos da Língua Portuguesa é muito pitoresca, porque
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sempre vimos acordos que viraram desacordos – e o receio
era que este também ficasse assim.
Por isso, o acontecimento oficial no início de 2016 envolveu as nove nações-membro da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa e cabe destacar algumas informações recentes, em especial a efetivação da plataforma VOC (Vocabulário
Ortográfico Comum). Resultado da construção dos VON
(Vocabulários Ortográficos Nacionais), a plataforma VOC foi
oficialmente reconhecida pelos estados da CPLP e é citada numa
das conclusões finais da X Conferência de Chefes de Estado e
de Governo da CPLP, que teve lugar em julho de 2014, em Díli,
no Timor-Leste. A ação proposta é de fundamental importância
para a comunidade internacional de Língua Portuguesa:
É recomendável que os Estados Membros que ainda não
possuem Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa
desenvolvam a sua elaboração, edição e distribuição, de
modo que se produza, posteriormente, em formato eletrônico, sob coordenação do IILP [Instituto Internacional de
Língua Portuguesa] e com a participação de uma comissão
de especialistas designados pelos Estados Membros, o
Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa,
que consolide tanto o léxico comum quanto as especificidades de cada país (grifo nosso).

Em outro item, o texto da CPLP fala em “tradição
ortográfica”:
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Nos pontos em que o Acordo admite grafias facultativas, é
recomendável que a opção por uma delas, a ser feita pelos
órgãos nacionais competentes, siga a tradição ortográfica
vigente em cada Estado Membro, a qual deve ser reconhecida e considerada válida em todos os contextos de
utilização da língua, em particular nos sistemas educativos.

A construção do portal com o Vocabulário Comum
representa a constituição de uma base lexical para a Língua
Portuguesa e é o passo mais representativo dessa etapa. O
grupo de trabalho constituído pelo IILP (formado pelos
lexicógrafos Gladis Maria de Barcellos Almeida, José Pedro
Ferreira, Margarita Correia e Gilvan Müller de Oliveira) foi
encarregado de elaborar a metodologia a ser adotada. No
documento produzido, a comissão destaca a necessidade
de se corrigirem os três principais problemas das obras
lexicográficas de referência do Português, em face das outras
línguas de relevância mundial:
(a) a falta de recursos lexicais normalizadores disponíveis
que permitam o processamento computacional da Língua
Portuguesa;
(b) a falta de recursos feitos com base ou tendo em conta
a informação obtida a partir de corpora;
(c) a falta de recursos representativos da diversidade do
Português, que possam agir nacionalmente como normalizadores em países que não dispõem neste momento de
recursos próprios.
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Em síntese, a comissão do IILP decidiu adotar o
seguinte planejamento:
O VOC constituir-se-á numa grande base lexical on-line,
que contemplará as variedades dos oito países lusófonos1
(Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). Esse projeto
está dividido em duas fases: 1) a junção de vocabulários já
existentes em Portugal e Brasil, evidenciando a tradição
lexicográfica portuguesa; 2) a elaboração de corpora para
a constituição dos vocabulários nacionais dos demais países. Assim, nesta oportunidade, pretende-se detalhar os
aspectos metodológicos que subjazem às tarefas envolvidas
no referido projeto.

Ao final de 2014, o IILP já havia integrado no VOC
os VON de Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e
Timor-Leste.
Esse é o principal motivo para que se fale na unificação como um fato irreversível. Por isso, é preciso repetir
durante um bom espaço de tempo que, em primeiro lugar,
há a relevância política do acordo ortográfico. É verdade que
qualquer especialista em Língua Portuguesa pode fazer uma
série de críticas à parte técnica do acordo ortográfico, mas
isso deve ficar em segundo plano. Em primeiro plano, está
a importância de haver uma ortografia unificada. É melhor
1

Nota do Autor: O documento foi produzido em 2013, quando a
Guiné Equatorial ainda não havia sido oficialmente admitida na
CPLP (são nove países hoje).
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uma má ortografia unificada a duas ortografias que também
eram más. Aliás, nenhuma ortografia é perfeita.
No Brasil, por exemplo, não se pronuncia o ‘l’ no final
das sílabas como se pronuncia em Portugal. No Português
europeu, pronuncia-se o “l” como “l”: Portugal, Brasil. No
Português brasileiro, prevalece a pronúncia do “l” como “u”:
Brasiu, Portugau. A grafia, por conta disso, deveria ser com
‘u’ no Brasil e com ‘l’ em Portugal? Não é possível. Temos
de continuar escrevendo com ‘l’, não só porque há zonas do
Brasil onde se diz o ‘l’, mas porque essa pronúncia é possível
e, mais do que isso, é compreendida por qualquer brasileiro
– assim como a pronúncia brasileira com “u” é compreendida
por qualquer falante de Português do mundo.
Quando se escolhe uma grafia, toma-se em consideração a pronúncia prestigiada. Nesse ponto, o acordo ortográfico foi muito feliz, porque todas as vezes em que existe
divergência de pronúncia, sobretudo entre Portugal e Brasil,
ou seja, sempre que uma pronúncia é prestigiada num dos
países e não no outro, essa grafia é válida. Por exemplo, não
faz sentido dizer-se que as pronúncias “aspecto” (brasileira)
e “aspeto” (portuguesa) não podem coexistir. Se a pronúncia
é prestigiada, as duas grafias são corretas (ou correctas).
Então é preciso conviver com uma flutuação ortográfica em
casos como esse, e a decisão tomada foi adequada.
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“Facto” será também uma palavra de dupla grafia, pois
“facto” e “fato” estão coerentes com os critérios adotados.
E, aqui, a parte semântica não está em jogo, pois a questão
é apenas a de sempre: como representar por escrito uma
pronúncia prestigiada. Assim, não faz sentido alguém escrever
uma palavra como “direcção” com “c” e “ç”. Em Portugal,
ninguém fala “direcção”. Portanto, a resistência que acontece
em Portugal é tão romântica quanto a que ocorreu no Brasil.
Nesse ponto, o acordo foi perfeito: se uma consoante não é
pronunciada em nenhuma das comunidades que usa a Língua
Portuguesa, ela deve desaparecer. E foi em casos como esse
que o percentual de mudanças para os portugueses superou
o percentual de mudanças para o Brasil.
Entretanto, isso não permite que se diga que o acordo
favorece a norma de pronúncia que se pratica no Brasil,
porque ambas as normas estão preservadas. Aliás, está mais
preservada em Portugal do que no Brasil. O caso das consoantes mudas é, portanto, até engraçado. Se a consoante é
muda, para que está escrita? Por que é que se escreve uma
consoante que é muda? Ela podia ser muda, surda e cega,
completamente apagada da grafia. Em contrapartida, a norma
brasileira está abrindo mão da marca dos ditongos abertos:
“idéia” não é igual a “aldeia”, dois ditongos distintos, “éi” e
“ei”. Para os portugueses, esse acento é desnecessário, pois
a pronúncia é a mesma, quase um “âi”: “idâia”, “aldâia”. Na
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convenção desativada no Brasil, o acento agudo indicava “é”
(aberto) e a ausência de acento agudo indicava “ê” (fechado).
É algo com que os brasileiros precisarão conviver.
O fato de haver realidades fonéticas muito diferentes
não justifica, pois, a existência de ortografias diferentes.
Levar em consideração apenas a realidade fonética significa
não fazer acordo ortográfico nunca ou então voltar ao que se
praticava no tempo do Português arcaico, quando cada um
escrevia do jeito que queria. É preciso ceder: o Brasil cede
um pouco; Portugal cede um pouco, e ganhamos todos com
o Português conquistando mais espaço no mundo. Essa é a
grande meta – que a Língua Portuguesa se fixe como uma
língua oficial, aceita nos organismos internacionais e que se
possa ter todos os utentes do Português convivendo com isso.
Um membro da Academia Brasileira de Letras deu
um pronunciamento num jornal dizendo que era contra o
acordo e que não ia segui-lo. Preferia que a editora fizesse
os ajustes nos textos. É um depoimento completamente
irresponsável. O escritor confundia língua com ortografia.
Ortografia não é Língua Portuguesa. Ortografia não faz parte
da gramática. Ensina-se ortografia na aula de Português por
mera proximidade: cabe ao professor de Português ensinar
a escrever, mas aquilo que ele ensina pode ser determinado
por alguém.
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No dia em que se der ordem para que voltemos a escrever farmácia com “ph” em vez de “f”, teremos de obedecer. A
ortografia é uma decisão política, administrativa, e não interfere na língua. A língua não mudou, e continuamos dizendo
as mesmas palavras. Continuará sendo necessário saber o
significado que determinada expressão tem em Portugal e que
não é usada no Brasil, do mesmo modo que os termos típicos
de algumas regiões não são entendidos pelos demais falantes.
Um livro de Pepetela ou de Mia Couto certamente tem um
vocabulário local, e nem todos conhecem as palavras usadas
em Angola ou Moçambique. Haver a reforma ortográfica não
interfere na multifacetada expressão do Português, que é uma
língua riquíssima. A chamada “simplificação da ortografia”
nada tem a ver com o a verdadeira estrutura da língua, que
se sustenta no tripé fonologia/morfologia/sintaxe.
Sobre o ensino do Português na China e, especificamente, em Macau, é preciso que Portugal e Brasil invistam
nessa tarefa. Há muitos fatores que interferem nisso, pois
não basta apenas a ação política de algum governo para
impedir a deterioração. Uma coisa é o cidadão chinês ou o
morador de Macau falar Português como língua não materna.
Outra coisa é o Português ser uma língua oral cotidiana.
Acontece que o Português é, de fato, uma língua estrangeira
em Macau porque seus habitantes chineses não a falam.
Está tudo escrito em Português, no aeroporto, nas ruas, nas
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placas, nos hotéis, mas é impossível falar em Português com
alguém cuja segunda língua muito provavelmente é o Inglês.
O significado da Língua Portuguesa para os chineses de
Macau é algo que compete a eles explicar. Pode ser cômodo
dizer que é importante estudar Português, que o Brasil é um
grande país, que Portugal tem uma história riquíssima, mas
o que vale mesmo é a aspiração dos habitantes de Macau.
Voltando ao tema da ortografia, resta ainda dizer
que, em qualquer local do mundo onde se use a Língua
Portuguesa, seja nos nove países da CPLP, seja em Malaca
ou Goa, seja nos lugares onde há comunidades portuguesas,
como o Canadá e os Estados Unidos, o que vai acontecer
com o Português ensinado é a fixação de uma ortografia
só, que todos terão de dominar para usar nas situações
comuns da vida. Onde houver algum grupo usando a Língua
Portuguesa, a regra será a mesma.
E para todos os efeitos, na comunidade internacional,
o Português hoje tem uma ortografia única – nem que seja,
por enquanto, só pelo aspecto psicológico. Na prática, isso
não está acontecendo completamente, mas sabemos que é
para lá que nos estamos encaminhando.
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PRAGMÁTICA APLICADA AO
ENSINO DE PORTUGUÊS
COMO L2 NA CHINA
Zhang Yunfeng1

Instituto Politécnico de Macau (IPM)

Resumo
Nos estudos sobre o ensino-aprendizagem de LE/L2
registam-se grandes avanços nas últimas décadas, sobretudo com o desenvolvimento da Abordagem Comunicativa,
que pretende desenvolver a competência comunicativa dos
aprendentes, em vez de se centrar no ensino de formas
linguísticas. A competência comunicativa, como é definida
no Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas
(QECR), é composta por três componentes: competência
linguística, competência sociolinguística e competência
pragmática. Chama-se a atenção, no presente trabalho,
para a importância dos aspetos pragmáticos no ensino
-aprendizagem de LE/L2. Não é suficiente ensinar aos
1

Docente de Português no Instituto Politécnico de Macau (IPM). Correio
eletrónico: kelleystart@hotmail.com.
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aprendentes as formas linguísticas sem lhes explicitar o
uso das formas linguísticas. No ensino-aprendizagem de
Português como LE/L2 no contexto chinês, as dificuldades
dos aprendentes resultam não somente da fonética-fonologia, sintaxe e da semântica, como também da pragmática,
que permitirá entender a intenção implícita do locutor. Para
justificar esta questão, toma-se como exemplo a implicatura
conversacional de Grice (1975, 1989) e analisa-se a sua
aplicação no ensino de compreensão oral. No que respeita
aos três componentes da competência comunicativa, tentase responder à seguinte questão: se se percebe o que está
explícito com a competência linguística, será que se percebe
o que está implícito com as competências sociolinguística
e pragmática?
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de LE/L2.
Competência Pragmática. Compreensão Oral.

Abstract
In the studies on the teaching and learning of FL/
L2 there have been great advances in the last decades,
especially with the development of the Communicative
Approach, which aims to develop the communicative competence of learners, rather than focusing on the teaching
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of language forms. The communicative competence, as it
is set on the Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR), is composed of three components:
linguistic, sociolinguistic and pragmatic competences.
Attention is drawn, in this work, to the importance of
pragmatic aspects in teaching and learning of LE/L2. It is
not enough to teach learners the linguistic forms without
explaining to them the use of linguistic forms. The teaching and learning of Portuguese as a FL/L2 in Chinese
context, the difficulties of learners come not only from
the phonetics-phonology, syntax and semantics, but also
from pragmatics, which will enable us to understand the
implied intention of the speaker. To justify this question,
we take as an example the conversational implicature
of Grice (1975, 1989) and analyze its application to the
teaching of oral comprehension. As regards the three components of communicative competence, we try to answer
the following question: if you realize what is explicit by
taking into account the linguistic competence, will you
understand what is implicit by making use of sociolinguistic
and pragmatic competences?
Keywords: Teaching and learning of FL/L2. Pragmatic
competence. Oral comprehension.
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摘要
近几十年，外语/第二语言教学的研究已取得丰硕成果，
特别是交际教学法的发展迅速。交际教学法着眼于培养学生的
交际能力，而不是以语言规则教学为教学重心。根据欧洲语言共
同参考框架(QECR)的定义，交际能力由以下三部分组成：语言能
力、社会语言能力及语用能力。本文强调了语用能力在外语/第二
外语语言教学中的重要性。我们认为不能仅教学生语言规则而不
向学生解释说明这些规则如何运用。在葡萄牙语作为外语/第二
语言而教学的背景下，中国语言学习者们的困惑不仅仅局限于语
音音位学，句法学及语义学，还包括了语用方面的困难。语用使
我们理解说话者的隐晦意图。为了阐释这一问题，我们以格赖
斯(1975/1989)关于会话含义理论为例，对该理论在听力教学中
的而应用进行分析。关于交际能力的三个组成要素，尝试回答以
下问题：如果人们能够使用语言能力理解字面含义，是否就意味
着能够采用社会语言能力及运用语言能力明白理解隐晦含义？
关键词：语用学的应用 会话含义理论 葡语教学

Introdução
A intenção de abordar o tópico de pragmática aplicada
ao ensino de Português como L2 proveio de uma aula de compreensão oral, em que alunos chineses do nível A1/A22 tiveram
2

Níveis definidos no Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas-Aprendizagem, ensino, avaliação (QECR).
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dificuldades em compreender a última pergunta do diálogo
seguinte (OLIVEIRA; COELHO; BALLMAN, 2013, p. 22)3:
O Pedro tem uma namorada e descreve a namorada ao Rui.
Rui: Quantos anos tem ela?
Pedro: Tem 22 anos.
Rui: Como é ela?
Pedro: É alta e magra.
Rui: Hmm! De que cor são os olhos?
Pedro: São azuis.
Rui: Oh, Pedro, que bonita! Como é o cabelo?
Pedro: É preto e comprido.
Rui: E ela não tem uma irmã? [...]

Curiosamente as dificuldades dos aprendentes chineses não provêm de questões ligadas à fonética-fonologia,
semântica ou sintaxe, mas sim de outro aspeto que ainda não
ganhou a merecida atenção no ensino de Português como L2
na China: a pragmática. O QECR descreve três componentes da competência comunicativa: competência linguística,
competência sociolinguística e competência pragmática. A
pragmática, estudo sistemático do uso da língua, deverá ser
também incluída no ensino-aprendizagem de L2.
Pretende-se assim, no presente texto, analisar a aplicação da teoria da implicatura conversacional (GRICE, 1975,
3

Diálogo extraído do manual Aprender Português 1.
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1989) para perceber a intenção implícita do locutor, com o
objetivo de justificar a importância da pragmática aplicada
ao ensino de Português como L2 na China.

Pragmática: dimensões teóricas
A pragmática, de uma abordagem mais ampla, destinase ao entendimento do intencional ato humano (GREEN, 1989,
p. 3). Mais especificamente o foco da pragmática consiste no
ato verbal humano e, neste aspeto, a pragmática é definida
como um estudo sistemático de significado em relação ao
uso da língua (HUANG, 2009, p. 2).
Leech (1983, p. 4) chama a atenção para a importância
da pragmática. A pragmática (o uso da linguagem) e a gramática (fonética-fonologia, sintaxe e da semântica) são dois
aspetos complementares indispensáveis dentro do domínio da
linguística. De tal modo que não se pode questionar a validade
dos aspetos pragmáticos da descrição de uma língua, como
não se pode questionar a validade dos aspetos fonológicos,
morfológicos, sintáticos e semânticos.
Como um estudo do uso da língua, a pragmática centra-se na descrição de uma comunicação, numa série de
factos linguísticos e não linguísticos que inclui, como por
exemplo, o que é dito, o modo como é dito, a intenção com
que é dito, o posicionamento físico, os papéis sociais, as
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identidades, as atitudes, os comportamentos e as crenças
dos participantes, bem como as relações que entre eles se
estabelecem (GOUVEIA, 1996, p. 384).
Todos os aspetos acima referidos constituem, a quando
do momento da produção linguística, o contexto situacional.
A compreensão de um ato linguístico depende muito do
contexto, porque poderão surgir divergências entre o que é
dito e o que pretende dizer um locutor através do que diz,
como por exemplo nos casos de implicatura conversacional
de Grice (1975, 1989). Em relação a este aspeto, Leech (1983,
p. 5-6) aproveita para distinguir a semântica e a pragmática,
afirmando que ambas se preocupam com o significado:
enquanto a semântica responde ao que é dito, a pragmática
procura entender o que se quer dizer com o que é dito.

Ensino-aprendizagem de
L2: conceitos gerais
Abordagem comunicativa
Esta abordagem inspirou-se muito em Hymes. Segundo
este autor (1972, p. 277-281), os falantes possuem, ao mesmo
tempo, uma competência linguística e uma competência
sociolinguística, isto é, um conhecimento conjunto de regras
gramaticais e de normas de uso de língua, que é adquirido de
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forma simultânea e implícita no caso da língua materna. No
caso de ensino-aprendizagem de uma L2, não é suficiente os
aprendentes dominarem apenas as regras gramaticais para
conseguirem comunicar na língua-alvo. Os aprendentes
necessitarão de aprender a usar a L2 em situações reais ao
interagir com outros falantes dessa língua.
Descrevem-se, em seguida, algumas características da
abordagem comunicativa (PORTELA, 2006, p. 53):
•

Ênfase no aprender a comunicar através da interação
com a língua-alvo;

•

Uso de textos autênticos na situação da aprendizagem;

•

Intensificação das próprias experiências pessoais
dos aprendentes como elementos importantes na
contribuição para a aprendizagem;

•

Interligar a aprendizagem da língua na sala de aula
com a ativação da língua fora da sala de aula.

A abordagem comunicativa, ao contrário dos métodos
tradicionais de ensino de L2 (métodos estruturais, métodos de gramática-tradução etc.), foca o ensino da língua
no sentido, no significado e na interação intencional entre
falantes/utilizadores da língua-alvo. A abordagem comunicativa organiza as experiências de aprender em termos
de atividades/tarefas de real interesse, correspondendo às
necessidades dos aprendentes para que consigam aproveitar
a língua-alvo para se comunicar em situações autênticas com
outros falantes/utilizadores.
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Competência comunicativa
De acordo com o QECR (CONSELHO DA EUROPA,
2001, p. 156-178), a competência comunicativa compreende
as seguintes componentes: competências linguísticas, competências sociolinguísticas e competências pragmáticas.
Nas competências linguísticas, que são definidas como
o conhecimento de recursos formais a partir dos quais se
podem elaborar e formular mensagens corretas e significativas, bem como a capacidade para os usar, distinguem-se:
competência lexical, competência gramatical, competência
semântica, competência fonológica, competência ortográfica,
e competência ortoépica.
A competência sociolinguística diz respeito aos conhecimentos e às capacidades que são exigidos para lidar com a
dimensão social do uso da língua. São abordados na competência sociolinguística os aspetos seguintes: os marcadores
linguísticos de relações sociais, as regras de delicadeza, as
expressões de sabedoria popular, as diferenças de registo,
os dialetos e os sotaques.
As competências pragmáticas preocupam-se com o
conhecimento dos princípios que os aprendentes dominam na
organização, na estruturação e na adaptação das mensagens
(competência discursiva), e na utilização das mensagens para a
realização de funções comunicativas (competência funcional).
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Competência pragmática
Segundo Crystal (1995, p. 20), a pragmática é um estudo
sobre a língua do ponto de vista dos falantes/utilizadores,
especialmente sobre o uso da língua, os problemas que surgem
no uso da língua numa interação social, bem como os efeitos
do uso da língua dos participantes num ato de comunicação.
Em outras palavras, a pragmática é um estudo do ato comunicativo num contexto sociocultural. A comunicação inclui
não apenas atos ilocutórios, mas também participação nas
conversas com interação nos eventos ilocutórios complexos,
de tal modo que os falantes/utilizadores, quando comunicam,
também tratam das relações interpessoais como atores sociais
(KASPER, 1997, p. 1-2).
Leech (1983, p. 10-11) propôs subdividir a pragmática
em Pragmalinguística e Sociopragmática. A Pragmalinguística
refere-se aos recursos específicos de uma dada língua para
verbalizar intenções comunicativas, e a Sociopragmática,
descrita como a interface da sociologia da pragmática, destina-se aos estudos dos fatores sociais, bem como aos seus
efeitos sobre os participantes num ato comunicativo.
De acordo com o modelo de Bachman (1990, p. 87),
que divide a competência linguística em competência organizacional e competência pragmática, essa última pode
ser subdividida em competência ilocutória, isto é, capacidade de verbalizar um ato comunicativo e competência
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sociolinguística, capacidade de utilizar estratégias adequadas
tendo em conta os fatores socioculturais numa expressão
concreta.
De acordo com Kasper e Rose (1999, p. 81), a pragmática
aplica-se no âmbito da aquisição de L2 em dois aspetos: primeiro, a pragmática serve como uma limitação às formas linguísticas; segundo, com a pragmática adquirem-se também,
para além da morfossintaxe, do léxico e da fonética-fonologia,
conhecimentos comunicativos numa aprendizagem de L2.

Implicatura conversacional e
Princípio da Cooperação
Grice (1975, p. 43) propôs a existência de dois modos
de implicaturas: implicatura convencional que está presa
ao significado convencional das palavras e a implicatura
conversacional que não depende da significação usual, sendo
determinada por certos princípios básicos do ato comunicativo. Segundo o mesmo autor, quando os falantes comunicam,
existem leis implícitas que governam o ato comunicativo.
Mesmo inconscientemente, os interlocutores entendem a
mensagem linguística de acordo com certas regras comuns
que se caracterizam por um sistema cooperativo. Grice
(1975, p. 45) chama a esse conjunto de regras o Princípio da
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Cooperação, sem o qual, os falantes não poderão comunicar
de forma eficaz e lógica, nem expressar com sinceridade e
clareza, e nem oferecer informações relevantes e suficientes.
Grice (apud GOUVEIA, 1996, p. 403) sistematiza o
Princípio da Cooperação através de quatro categorias fundamentais articuladas em máximas e submáximas.
Quadro 1 – Quatro categorias do Princípio da Cooperação

Máxima da
quantidade

Torna a tua contribuição tão informativa quanto é requerido (para o
presente propósito da troca).
Não tornes a tua contribuição mais
informativa do que é requerido.
Tenta fazer com que a tua contribuição
seja uma contribuição verdadeira.

Máxima de qualidade

Não digas o que crês ser falso.

Máxima de relação

Não digas aquilo para que não
tens provas adequadas.
Sê relevante.
Sê perspícuo
Evita obscuridade de expressão.

Máxima de modo

Evita ambiguidades.
Sê breve (evita desnecessária prolixidade).
Sê metódico.

Fonte: GOUVEIA (1996, p. 403)
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Em princípio, num ato comunicativo, os falantes
e ouvintes acreditam no cumprimento do Princípio da
Cooperação e na obediência das máximas conversacionais.
No entanto, há situações em que o enunciado parece carregar menos conteúdo informativo do que realmente contém,
fenómeno a que se chama violação (ou quebra) das máximas
conversacionais. Um locutor pode violar, quer intencionalmente quer não, as máximas, e às vezes uma máxima pode
ser violada intencionalmente para se obter uma implicatura
conversacional (GRICE, 1975, p. 49).
Para justificar esta questão, refira-se o conhecido exemplo de Grice (1989, p. 33) acerca de uma carta de recomendação solicitada a um professor aquando da candidatura do
seu ex-aluno à vaga de professor de Filosofia. Em Português,
a carta seria traduzida mais ou menos nestes termos: “Caro
professor, o candidato X participa assiduamente nas aulas,
executa todas as tarefas e fala bem inglês. Sem mais”. De
certeza que o destinatário deseja, através da carta de recomendação, obter informações sobre o candidato e é pouco
provável que o professor seja incapaz de escrever mais, já
que o candidato é o seu ex-aluno. Neste caso, há uma óbvia
violação da máxima da quantidade: o professor optou por
fugir do cumprimento das máximas para comunicar que esse
seu aluno não tem talento suficiente, ideia que seria entendida
pelo destinatário através da implicatura conversacional.
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Pragmática aplicada ao ensino
de Português como L2
O fenómeno de os alunos chineses não conseguirem
compreender na audição a última pergunta do diálogo que se
apresenta no início do presente texto poderá ser muito interessante, porque as dificuldades não advêm, supostamente,
dos aspetos fonético-fonológicos, semânticos ou sintáticos
da língua. Na aula os alunos já conseguiram perceber, após
ouvirem várias vezes o diálogo, o seu sentido literal, sem,
aliás, perceberem o que está implícito. O exercício destina-se,
superficialmente, a testar se os aprendentes dominam formas
que se empregam na descrição de pessoas. No entanto, a
última pergunta contém em si um certo grau de humor, que
os alunos não conseguiram entender, mas que os falantes
nativos são capazes de identificar perfeitamente. Encontra-se
no diálogo a violação da máxima de relação do Princípio de
Cooperação, porque a última pergunta parece irrelevante
tendo em conta a parte anterior do diálogo. Para entender
a intenção implícita do locutor é importante conhecer uma
pressuposição, que é universal no conhecimento humano,
de que as irmãs partilham, normalmente, a mesma aparência. Consciente disto, percebe-se que a intenção do Rui
não era saber se a namorada do Pedro tinha uma irmã, mas
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provavelmente ele pretendia elogiar a beleza da namorada do
Pedro, querendo ele próprio arranjar uma namorada parecida.
É certamente mais difícil entender a intenção implícita
do locutor, principalmente em contexto de aprendizagem de
uma língua não materna. Esta questão é, aliás, abordada pelo
QECR (2001, p. 102) quando apresenta uma lista de tarefas
que o utilizador realiza para compreender um enunciado.
Segundo esta lista, ao ouvir um enunciado o utilizador procura compreender: o essencial; uma informação específica;
os pormenores; o que está implícito, etc.
Deduz-se que as tarefas são apresentadas de acordo
com o grau de dificuldade que trazem para os aprendentes.
É interessante procurar “perceber o que está implícito” em
último lugar, podendo isso significar que esta tarefa deverá
ser a mais difícil de todas, pois envolve principalmente a
competência pragmática. Se as primeiras três (perceber o
essencial, uma informação específica, e os pormenores)
exigem mais competências linguísticas, a última exige principalmente competências pragmáticas e sociolinguísticas.
Assim coloca-se uma outra questão: como se adquire a
competência pragmática? No caso específico que estamos a
abordar, não se pode ignorar o facto de que a aprendizagem
de Português como L2 ocorre num contexto de não imersão
linguística (na China), em que os aprendentes raramente estão
expostos à língua-alvo. Como a aprendizagem da Língua
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Portuguesa se realiza, principalmente, em contexto formal,
isto é, dentro da sala de aula, e embora o aprendente possa
recorrer a um conjunto variado de tecnologias de informação
e de comunicação, a verdade é que os alunos têm dificuldades em participar em situações reais de comunicação. Os
aprendentes têm contacto com o Português como língua-alvo
apenas através dos dicionários, dos manuais, cadernos de
exercícios, e de textos (orais e escritos, fornecidos pelos
professores). O acesso à língua, neste contexto, faz-se de
uma forma muito restrita (GROSSO, 2007, p. 85).
Deste modo propõe-se a explicitação de conhecimentos pragmáticos no processo de ensino-aprendizagem de
Português. Em vez de ensinarem apenas as estruturas aos
aprendentes, os professores de Português como L2 deverão
explicar as regras pragmáticas ou, pelo menos, mostrar
aos alunos que dentro de uma língua se organizam vários
aspetos que funcionam em conjunto e que não se separam
uns dos outros. Aliás, já há estudos que justificaram o efeito
positivo da explicitação de conhecimentos pragmáticos no
ensino-aprendizagem de outras línguas não maternas na
China (HU, 2005). Quanto ao Português, a pragmática também deverá receber a atenção que merece.
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Conclusão
Este trabalho serve apenas como uma inspiração para
os posteriores estudos sobre a aplicação da pragmática no
ensino-aprendizagem de Português na China. A questão da
implicatura conversacional é também apenas um aspeto no
âmbito de pragmática que se deve considerar, especialmente
na China, num contexto de não imersão.
Sem a pragmática os aprendentes poderão correr o risco
de não entender a mensagem implícita do locutor, mesmo que
percebam literalmente o que está dito, porque são capazes de
aceder ao conteúdo explícito da mensagem explícita através
das competências linguísticas. Tudo isto justifica que não
seja suficiente ensinar aos aprendentes apenas as formas
linguísticas sem lhes explicitar o verdadeiro uso dessas
formas. A aplicação da pragmática no ensino de Português
como L2 é, então, uma área completamente aberta e nova,
que merece mais atenção no futuro.
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BREVE PERFIL DE DOCENTES
A LECIONAR NA CHINA
CONTINENTAL
Liliana Gonçalves1

Universidade de Macau (UM)

Resumo
Neste trabalho, vamos fazer uma apresentação breve
do perfil de um pouco mais de metade dos professores
(chineses e estrangeiros) de Português a lecionar na China
Continental, em 2015. A partir deste estudo, ficaremos
a conhecer, entre outros aspetos, as principais áreas de
formação destes professores e o tempo com que já contam
de experiência profissional. Concluiremos que o ensino de
1

Doutora em Didática de Línguas, mestre em Português Língua Segunda/
Língua Estrangeira e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas,
variante de Estudos Portugueses e Alemães (via ensino). Trabalha com
estudantes de Português Língua Estrangeira, sobretudo chineses, desde
2003. É a autora do manual didático “Cozinhar em Português”, publicado
em 2011 pela editora portuguesa Lidel, e do website (amador) “Português
Aqui!” (http://www.portugues-aqui.com). Em coautoria com a professora
Yan Qiaorong, elaborou um manual bilíngue (Português-Chinês) para
autoaprendizagem de iniciantes chineses à Língua Portuguesa, “Aprender
Português do Zero”.
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Português na China começa a tomar um bom rumo, sobretudo, graças aos professores envolvidos no processo, que
têm apostado na continuação da sua formação, às próprias
instituições de Ensino Superior chinesas, que são mais
exigentes na altura de contratar docentes, especialmente
aquelas com departamentos de Português mais experientes
e maduros, e ainda graças a instituições de Macau, que
procuram não só promover o Português Língua-Cultura na
Ásia mas também prestar apoio/formação aos professores
e leitores a atuar no Oriente.
Palavras-chave: Perfil. Professores de Português.
China Continental.

Abstract
In this article, we will make a brief presentation of a
little more than half of the instructors of Portuguese (chinese
and foreigners) teaching in mainland China. From this study,
we will also know the main areas of training these teachers
choose, and their time of teaching experience.
Keywords: Profile. Teachers of Portuguese. Mainland
China.
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摘要：
本文旨在对2005年在中国内地任教的一大半葡语教师（包
括中国教师和外籍教师）的特征进行简要介绍。通过本文，我们
可以了解这些葡语教师的学科背景、教学年限及其他方面的信息。
通过这些信息的梳理，我们认为，中国的葡语教学发展态势良好
与以下几个方面密切相关： 葡语教师重视提高自身学历水平、中
国高校（特别是有经验较成熟的葡语系）严格的人才招聘要求，
澳门各机构力求推动葡语语言及文化在亚洲的发展，对在东方任
教的葡语教师给予支持和培训。
关键词：档案学，葡萄牙语教师，中国大陆

Introdução
Como vários autores (LIU, 2015; YE, 2014; ZHAO;
ZHAO, 2013), inclusivamente desta publicação (André; Han;
Xu; Yan; Ye; Zheng), referem, nos últimos anos, temos assistido a um aumento substancial da oferta de cursos de Língua
Portuguesa por parte de instituições de Ensino Superior da
China Continental. Este aumento implica, como é óbvio, um
crescimento do número de professores de Português a atuar
em diversas partes da China. Contudo, neste momento, o
número exato de docentes de Português (chineses e estrangeiros) é difícil de apurar. Ainda assim, por altura da realização
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do nosso estudo (junho de 2015), tudo indicava que rondavam
os 100.
Quisemos conhecer um pouco melhor esse grupo de
professores que, de ano para ano, vai crescendo. Os dados que
vamos apresentar, como já mencionámos, foram recolhidos
no ano de 2015 através de um questionário disponibilizado
online durante cerca de três semanas. Dos 76 contactos de
correio eletrónico, que conseguimos reunir com a preciosa
ajuda da Secção Cultural da Embaixada de Portugal em
Pequim, quatro chegaram-nos automaticamente devolvidos.
Assim, ficámos a aguardar um máximo de 71 respostas.
Depois das três semanas referidas, atingida a data-limite para
envio de respostas, encerrámos a recolha de dados. Nessa
altura, tínhamos obtido informações de 52 professores de
Português a lecionar na China Continental, quer em cursos
que conferem licenciatura quer em cursos de opção.
Neste trabalho, vamos reunir alguns dados pessoais
acerca desses 52 docentes a trabalhar na China Continental,
nomeadamente género, língua materna, nacionalidade e
idade. Pretendemos ainda apresentar informações acerca do
período de experiência e também da formação dos docentes
em questão no sentido de verificarmos se os professores têm
apostado em mais educação e se esta está intimamente ligada
às exigências dos cursos superiores em Língua Portuguesa.
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Dados pessoais
Género
Comecemos, então, por analisar os dados relativamente ao género. Como se pode verificar no Gráfico 1, a
maioria dos professores a lecionar na China continental é
do sexo feminino.
Gráfico 1 – Percentagem de docentes por género

Fonte: Gonçalves (2016, p. 151)

Nacionalidade
No que diz respeito à nacionalidade, como seria de
esperar, temos mais docentes de nacionalidade chinesa do
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que de nacionalidade portuguesa ou brasileira. Chamou-nos
a atenção o facto de existir também, entre os nossos 52 respondentes, e à data, um docente de nacionalidade espanhola
a lecionar Português na China Continental.
Gráfico 2 – Número de docentes por nacionalidade

Fonte: Gonçalves (2016, p. 152)

Língua materna
Sendo a nacionalidade tendencialmente chinesa, a
língua-mãe da maioria dos professores é a prevista, o Chinês.
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Gráfico 3 – Número de docentes por língua materna

Fonte: Gonçalves (2016, p. 153)

Idade
Abordando agora as idades dos docentes de Português
a atuar na China Continental, segundo os resultados que
obtivemos, a idade dos sujeitos, que constituem a amostra,
varia entre os 25 e os 63 anos com uma média de 33,4 anos
(D.P. = 8,7). À data deste estudo (2015), o respondente mais
velho tinha 63 anos e os respondentes mais novos tinham
25. Entretanto, a maior parte dos docentes que respondeu ao
questionário nasceu nos anos 80 (36 respondentes), tendo
entre 26 e 34 anos.
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Gráfico 4 – Número de docentes por ano de nascimento

Fonte: Gonçalves (2016, p. 151)

Formação
Formação académica
Todos os docentes de Português, quer sejam chineses,
portugueses, brasileiros ou espanhóis, possuem formação
superior, sendo que a maioria dos nossos respondentes tem
já Mestrado concluído.

336

O ensino do português na china

Terceira Parte

Gráfico 5 – Número de docentes com formação académica (concluída)

Fonte: Gonçalves (2016, p. 154)

Áreas escolhidas
Vejamos ainda em que áreas é que os nossos respondentes realizaram os seus estudos superiores.
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Quadro 1 – Áreas dos estudos superiores já concluídos pelos docentes

Mestrados

Linguística Aplicada
Linguística Portuguesa
Linguística
Língua e Cultura Portuguesas
Língua e Literatura Portuguesas
Línguas e Literaturas Europeias
Português Língua Segunda/Língua Estrangeira
Português Língua Não Materna
Tradução
Tradução Audiovisual
Estudos Culturais
Estudos Interculturais
Estudos Asiáticos
Estudos Chineses
Transcultura
Comunicação Social
Relações Internacionais
História
História de Macau

Licenciaturas

Língua e Literatura Portuguesas
Língua e Literatura Espanholas
Língua e Cultura Portuguesas
Tradução
Tradução Português-Chinês
Tradução e Interpretação Português-Chinês
Ensino de Português
Filologia Germânica
Estudos Asiáticos
Administração

Bacharelatos

Administração Hoteleira

Fonte: Gonçalves (2016, p. 155)
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Cadeiras lecionadas

Verifiquemos agora algumas das cadeiras que estes
docentes lecionam na sua instituição de ensino superior, no
Curso de Português:
Quadro 2 – Algumas das cadeiras lecionadas pelos docentes
Disciplinas mais referidas
Leitura (que pode ser intensiva ou extensiva)
Compreensão oral (que é
referida também como “audiovisual” e “laboratório”)

Disciplinas menos referidas
Cinema
Português Comercial (ou
Textos Comerciais)
Correspondência

Conversação

Generalidades da CPLP

Tradução

Cultura Portuguesa

Interpretação

Português Intensivo

Redação
Gramática
Fonte: Dados da autora

Estudos a decorrer
Passando a outra questão do nosso questionário –
“Neste momento, está a fazer Mestrado, Doutoramento ou
Pós-Doutoramento?”–, como se poderá confirmar no Gráfico
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6, sete professores disseram estar a frequentar Mestrado e
14 estão já a desenvolver estudos de Doutoramento.
Gráfico 6 – Número de professores com estudos a decorrer

14

Fonte: Gonçalves (2016, p. 157)

Áreas escolhidas para prosseguimento de estudos

Novamente, achámos que seria interessante saber quais
as áreas privilegiadas pelos docentes para dar continuação
aos seus estudos. Essas áreas são as que se podem ler no
Quadro 3.
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Quadro 3 – Áreas escolhidas para prosseguimento de estudos.
Linguística e Pedagogia
Linguística Aplicada
Linguística
Línguas Aplicadas
Sociolinguística Interacional
Didática de Línguas

Doutoramentos

Português Língua Estrangeira
Português: Investigação e Ensino
Literatura Portuguesa
Estudos Literários, Culturais e Interartísticos
Tradução
Relações Internacionais
Língua e Literatura Portuguesa

Mestrados

Linguística Aplicada
Português Língua Estrangeira
Tradução

Fonte: Gonçalves (2016, p. 158)

Período de experiência profissional

Por último, podemos acrescentar que os nossos respondentes revelaram ter entre 3 meses e 25 anos de experiência
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no ensino de Português Língua Estrangeira (em alguns
casos, pode não ser uma experiência limitada apenas à
China Continental, pois a pergunta que colocámos foi geral:
“Quanto tempo de experiência tem no ensino de Português
Língua Estrangeira?”). Alguns professores indicaram também
possuir formação para ensinar outras línguas, para além do
Português. Essas línguas são: Inglês, Espanhol, Mandarim,
Italiano, Alemão, Coreano e Latim.

Análise dos dados
Como pudemos verificar, estamos perante um corpo
docente maioritariamente jovem, cuja inexperiência, em
muitos casos, está a ser colmatada com o prosseguimento de
estudos, denotando um interesse em desenvolver carreiras
robustas na área do ensino de Português.
Segundo informações obtidas através dos chefes de
departamentos de Português de algumas universidades da
China Continental, um leitorado de Português pode ter entre
1 e 7 professores. Nos leitorados com mais pessoal docente,
geralmente, a maioria dos professores é de nacionalidade
chinesa, havendo um ou dois leitores (estrangeiros). Há tendência, até ao momento, para que os leitores sejam de nacionalidade portuguesa. No entanto, quando os departamentos
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de Português optam por ter dois leitores, existe em algumas
universidades a propensão para se contratar um leitor de
Portugal e um do Brasil (ver GONÇALVES, 2013, p. 158;
PISSARRA, 2014, p. 214). Todavia, o presente estudo não
nos permite apurar se este tipo de circunstância se verifica
atualmente e em que universidades.
Quando a procura do Português aumentou na China
Continental, especialmente a partir de 2007 (ver LIU, 2015),
por razões que não vale a pena aqui repetir, as universidades
chinesas quiseram responder positivamente e, assim, abriram
Cursos de Língua Portuguesa em diferentes cidades. Para
isso, como a professora Yan Qiaorong também já notou no seu
artigo nesta publicação, necessitaram de contratar indivíduos
recém-formados em Língua Portuguesa das instituições de
Ensino Superior chinesas. Por esta razão é que encontramos
docentes muito jovens a trabalhar nos cursos de Português,
o que, na nossa opinião, pode ser muito positivo, se forem
sempre incentivados, desde cedo, a participar em diversas formações de qualidade e a dar continuação aos seus estudos. E
isso, como veremos adiante, está a acontecer. Tendo em conta
a nossa amostra, compreende-se que, à data deste estudo,
ainda nenhum professor a lecionar na China continental
tenha terminado Doutoramento uma vez que, como atrás
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revelámos, a grande maioria dos docentes é muito jovem2.
Além disso, as universidades chinesas (com departamentos
de Português mais maduros) só recentemente começaram
a dar preferência a professores com Mestrado concluído.
Possuir Doutoramento será, seguramente, um requisito para
o futuro. Entretanto, em 2013, Zhao e Zhao revelavam existir
27 mestres entre os professores de Português da China. No
momento deste nosso estudo, havia, tendo em conta apenas
o nosso número de respondentes, mais nove, como o Gráfico
5 bem ilustra. Isto significa que os professores continuaram
a investir na sua formação, terminaram os seus Mestrados e
estão hoje, provavelmente, mais bem preparados e confiantes
para desempenhar as suas funções. Além disso, como lembra
Liu (2015), o próprio “mercado está cada vez mais exigente
em termos da qualificação dos profissionais de Português”.
Assim, também duas universidades chinesas abriram em
2007 curso de Mestrado, “marcando o começo de uma fase
de crescimento qualitativo” (LIU, 2015) e, por outro lado,
dando aos docentes mais oportunidades de escolha para a
sua formação. Acreditamos que nem todos os professores
tenham disponibilidade para deixar a China Continental
e rumar a Macau, Portugal ou ao Brasil para um 2º ou 3º
ciclo de estudos.
2	Temos informação de que duas professoras chinesas de Português, uma
a lecionar em Pequim e outra a trabalhar em Tianjin, entretanto, em
2017, concluíram o Doutoramento.
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Como bem se nota no Quadro 1, anteriormente apresentado, a maioria dos professores, que decidiu apostar num
Mestrado, optou por uma área ligada às suas necessidades
como docente de Português Língua Estrangeira. Alguns cursos falam por si e outros podem ter a ver com as cadeiras que
os professores são convidados a lecionar ou, simplesmente,
com os seus interesses. Poucos são os cursos que, pelo menos
diretamente, não têm relação com o ensino/aprendizagem
de Português Língua-Cultura.
No tocante ao número de doutorandos, comparando
mais uma vez com os dados de Zhao e Zhao (2013), por altura
da realização do seu estudo, havia cerca de oito estudantes de
Doutoramento. Dois anos depois (lembramos que este estudo
foi realizado em 2015), apesar de a nossa amostra não cobrir
todos os professores, existem 14 doutorandos (ver Gráfico
6). Mais uma vez se prova o aumento da exigência por parte
das instituições de Ensino Superior chinesas e o interesse
dos docentes em apostar na sua formação para melhorar o
seu desempenho. Este aumento pode ser também sinal de
melhores condições para a prossecução de estudos. Também
aqui, as áreas escolhidas, como demonstra o Quadro 3, estão,
na sua maioria, intimamente relacionadas com o ensino/
aprendizagem de Português. Isto pode significar que a falta
de docentes qualificados, uma das preocupações (legítimas)
de Ye (2014, p. 46), não será mais, possivelmente dentro de
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alguns anos (especialmente se a abertura de cursos começar
a ser feita com mais parcimónia), um “problema agudo”.
No que diz respeito às disciplinas que os professores
mais lecionam (a base de muitos cursos na China Continental),
temos Leitura, Gramática, Redação, Conversação,
Compreensão Oral, Tradução e Interpretação, para as quais
os docentes têm de preparar programas, planificações e,
muitas vezes, materiais. Assim, uma formação mais completa dos docentes é imprescindível para se ministrarem
cursos de qualidade e se prepararem bem os discentes para
o mercado de trabalho. Existem outras disciplinas, menos
mencionadas pelos nossos informantes, que podemos considerar complementares. Embora, por exemplo nas disciplinas
denominadas Leitura ou Redação, o professor possa integrar
diversos conteúdos, consideramos interessante a cadeira
“Generalidades da CPLP”, que demonstra a intenção prática
de dar alguma bagagem aos estudantes acerca dos Países de
Língua Portuguesa para onde (ou com os quais) muitos irão
trabalhar, e também a disciplina “Correspondência”/”Textos
comerciais”, pois sabemos das imensas dificuldades que
mesmo os alunos do nível avançado têm em redigir cartasconvite, convites formais, emails formais (só para dar alguns
exemplos) muito comuns no mundo do seu futuro trabalho.
Isto, quanto a nós, demonstra o esforço em criar curricula
que satisfaçam as reais necessidades dos aprendentes.
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Considerações finais
Esperamos que o ensino/aprendizagem de Português
Língua-Cultura na China continue por longos anos com
entusiasmo e bom senso por parte de todos os intervenientes
neste processo.
Consideramos que as ações de formação promovidas
pelo Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do
Instituto Politécnico de Macau (IPM) são iniciativas muito
importantes, contribuindo para a qualidade do ensino do
Português neste lado do mundo. As ações de formação levadas
a cabo também pelo IPOR (Instituto Português do Oriente),
esporadicamente, em Macau e, especialmente, o Encontro
de Pontos de Rede de Ensino de PLE na Ásia, são iniciativas
a louvar por reunirem “representantes da rede de Ensino de
Português no Estrangeiro (EPE), provenientes de universidades na Coreia do Sul, Índia, Indonésia, República Popular da
China, Tailândia e Vietname, bem como docentes do IPOR e
de instituições da RAEM (Região Administrativa Especial
de Macau)” (ENCONTRO DE REDES, 2015). Segundo os
responsáveis, um dos objetivos deste encontro é “promover
a criação de uma rede que coloque em interação agentes de
promoção do Português [nos referidos países], focada no
desenvolvimento de projetos e atividades colaborativas”
(ENCONTRO DE REDES 2015).
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Os encontros ou as conferências dedicadas ao
ensino/aprendizagem de PLE na China, levados a cabo pela
Universidade de Macau (UM), vêm também ampliar o leque
de iniciativas cujos principais objetivos são discutir, trocar perspetivas, alargar conhecimentos e/ou capacidades
neste âmbito e promover o contacto entre os participantes.
A UM inaugurou, recentemente, um centro de formação e
ensino bilíngue (Português-Chinês), respondendo ao apelo
do governo de Macau que pretende que a região seja um
“centro” de ensino de Português na Ásia. Recentemente, foi
também constituída, em Macau, a Associação de Estudos
de Língua Portuguesa da Ásia (AELPA) que, com certeza,
será mais um apoio aos professores a trabalhar no Oriente.
As iniciativas de promoção e apoio ao ensino da Língua
Portuguesa e suas culturas na China não se concentram
apenas em Macau. As universidades da China Continental,
especialmente aquelas com mais anos de licenciatura em
Língua Portuguesa, apoiadas por diversas instituições, inclusivamente pela Embaixada de Portugal em Pequim, também
levam a cabo colóquios, conferências, seminários, entre outras
atividades extracurriculares nos quais os professores podem
partilhar resultados dos seus estudos, pesquisas e experiências como docentes, e os estudantes podem estar em contacto
com a língua e suas culturas. Começa a desenvolver-se toda
uma estrutura sólida que, sendo cooperante, possivelmente,
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tornará o trabalho dos professores de Português na China
mais eficaz.
Obviamente, a frequência de Mestrados e de
Doutoramentos, como vimos, por cada vez maior número
de professores, é também relevante nesta altura, uma vez
que esses cursos ajudarão os jovens docentes a, por um
lado, encontrar respostas para as suas necessidades de
professores de uma língua estrangeira e, por outro lado, a
inserir conceitos e práticas mais diversificados no processo
de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa na China.
Uma formação que considere os contextos e as particularidades existentes nesta porção do mundo será fundamental.
Teremos, assim, cada vez mais professores e não simples
utilizadores competentes de Português Língua-Cultura a
lecionar na China interior. Teremos professores que, havendo
falta de programas e materiais didáticos, saberão elaborar
esses mesmos programas, serão capazes de didatizar textos
diversos, músicas, vídeos e de usar criticamente manuais
já existentes. Teremos, decerto, professores com uma visão
mais holística do processo de ensino/aprendizagem.
Especificamente no tocante aos leitores e a outros
formadores, muitas vezes estreantes na China, será importante que tragam uma mente aberta, que estejam atentos às
referências culturais distintas, que certamente encontrarão,
e que não interpretem, somente à luz das suas culturas,
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determinados comportamentos ou estilos de aprendizagem
dos estudantes (PISSARRA, 2014, p. 210; GONÇALVES, 2016,
p. 226). Tendo em conta a nossa experiência, é importante que
encontremos um ponto de equilíbrio entre toda a “bagagem”
que trazemos de casa, aprendida nas faculdades do Ocidente
(muito provavelmente para lecionar no Ocidente), e as práticas que vamos descobrir, no extremo oposto, no Oriente
(GONÇALVES, 2016, p. 18). Se preciso for, enquanto leitores
ou formadores, coloquemo-nos no lugar do Outro (o estudante
chinês, com 18 ou 19 anos, ou o recém-formado professor)
que, de repente, vê todas as suas crenças (acerca de como
se deve estudar bem uma língua estrangeira), estratégias e
táticas postas em causa...
Mudanças radicais, muitas vezes, resultam em frustração para ambas as partes, estudantes e leitores ou eventualmente formadores. Assim sendo, como dizíamos, encontrar
o essencial “ponto de equilíbrio” e procurar conhecer bem
o público-aprendente chinês é, a nosso ver, fundamental, já
que a nossa função, obviamente, não é “ocidentalizar” mas
sim contribuir, na medida do possível, para o alargamento
de conhecimentos, capacidades e atitudes.
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