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RESUMO 

Nos últimos anos, a cooperação entre a China e os países lusófonos tem-se 

intensificado nas áreas política, económica, cultural, educacional, científica e técnica, 

exigindo assim um número crescente de profissionais, sobretudo tradutores e 

intérpretes, capazes de atuar como usuários de língua portuguesa. Para satisfazer esta 

necessidade, desde 2005 que os cursos de Licenciatura em língua portuguesa se 

multiplicam nas universidades chinesas, registando-se, neste momento, mais de 20 

instituições universitárias com projetos de formação nesta área, na China continental. 

Para além de contextualizar historicamente o ensino de PLE na China, 

enquadrando-o no sistema educativo do país, o presente trabalho analisa o perfil dos 

alunos chineses bem assim como a organização dos processos de ensino de PLE, no 

sentido de potenciar tais processos, com vista a uma otimização dos mesmos. Uma 

vez que grande parte dos alunos chineses revela particular dificuldade ao nível do 

desenvolvimento de competências de audição e de conversação, estas duas vertentes 

específicas do ensino-aprendizagem do PLE são o foco principal desta investigação.  

O trabalho estrutura-se em duas partes: a primeira, de natureza analítica e 

crítico-reflexiva, é constituída pelo enquadramento teórico das questões abordadas; a 

segunda, explora as potencialidades dos métodos de recolha e tratamento de dados 

empíricos, os quais são usados para a conceção e redação do compêndio "Ouvir e 

Falar Português", que constituiu o principal produto da componente prática deste 

estudo. 

Este compêndio foi concebido de acordo com as diretrizes emanadas do 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), respeitando 

igualmente as linhas orientadoras dos planos curriculares universitários chineses 

naquilo que concerne às disciplinas dedicadas ao desenvolvimento das competências 

audio-orais. As propostas didáticas nele contidas têm como sustentação de base os 

pressupostos dos métodos “comunicativo” e de “aprendizagem por tarefas”, sendo seu 

desiderato final contribuir para a consecução de objetivos quer de natureza linguística 

– através do desenvolvimento de proficiência em termos de receção e produção orais 

- , quer de natureza motivacional – por meio da potenciação da autoconfiança e da 
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estimulação da cooperação e do trabalho em equipa, essenciais ao sucesso de qualquer 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras chave: sistemas de ensino na China; ensino-aprendizagem de PLE; 

competências de compreensão e produção oral; prática laboratorial em PLE; método 

comunicativo; aprendizagem por tarefas. 
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RÉSUMÉ 

Au cours des dernières années, la coopération entre la Chine et les pays 

lusophones a intensifié dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif, 

scientifique et technique, nécessitant ainsi un nombre croissant de professionnels, en 

particulier les traducteurs et interprètes, capables d'agir comme un utilisateur 

portugais. Pour répondre à ce besoin, depuis 2005 les cours de Licence en portugais 

multiplient dans les universités chinoises, et sont en effet à ce moment, plus de 20 

universités avec des projets de formation dans ce domaine, en Chine continentale. 

En plus de contextualiser historiquement l'enseignement PLE en Chine, 

l'encadrant dans le système éducatif du pays, ce document analyse le profil des 

étudiants chinois ainsi que l'organisation des processus d'enseignement PLE afin 

d'améliorer ces processus, voir à l'optimisation de celui-ci. Comme la plupart des 

étudiants chinois se révèlent particulièrement difficiles en termes de développement 

des capacités d'écoute et de la conversation, ces deux aspects spécifiques de la PLE de 

l'enseignement-apprentissage sont l'objet principal sur lequel la mise au point de cette 

enquête. 

L'ouvrage est divisé en deux parties: la première, analytique et critique 

réflexive, il se compose du cadre théorique des questions; le second explore le 

potentiel des méthodes de collecte et de traitement des données empiriques, qui sont 

utilisés pour la conception et la rédaction du recueil Écoute et de langue portugaise, 

qui était le principal produit de la composante pratique de cette étude. 

Ce recueil a été conçu en conformité avec les lignes directrices émises par le 

CECR, tout en respectant les lignes directrices des programmes d'études universitaires 

chinois en ce qui concerne les disciplines consacrées au développement des 

compétences audio-orale. Les propositions éducatives qui y sont contenues sont des 

hypothèses de soutien sur la base des méthodes "communicative" et "l'apprentissage 

par les tâches", étant son desideratum finale contribuent à la réalisation des objectifs 

ou linguistique - par le développement de compétences en matière d'accueil et 

Production orale - soit la nature de motivation - à travers le renforcement de la 

confiance et de la stimulation de la coopération et le travail d'équipe, indispensable à 
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la réussite de tout processus d'enseignement-apprentissage. 

Mots-clés: organisation des systèmes d'éducation; l'enseignement et l'apprentissage 

PLE; compétences de compréhension orale et la production; pratiques de laboratoire 

au PLE; approche communicative; approche par les tâches. 
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摘 要  

 

近年来，中国与葡语国家间的合作日渐增多，涉及政治、经济、文化、教育、

科技等多个领域，因此，对葡语人才的需求也日益增加。为了满足这些需求，自

2005 年起，中国高校葡语本科专业数量猛增，至今，在中国大陆已有 20 余家高

校设有葡萄牙语专业。 

本 篇博士论文以中国教育和中国的葡语教学历史为背景，探讨中国学生的

特点以及葡语教学的情况，试图为中国葡语教育的发展及优化做出贡献。中国学

生在葡语学习中表现出在听说能力方面的困难，怎样促进学生听说能力的发展是

本论文研究的重点。 

本论文主要由两部分构成：第一部分从理论上解析、评论并反思上述提到的

问题；第二部分是实践部分，包括对教学法实践数据的采集，这些数据应用于本

论文最重要的实践成果《葡语视听说教程》的编写与出版。 

这部教材的编写不仅参照了欧洲语言水平框架标准，还参考了中国各大学的

葡语教学大纲里关于学生听说能力的要求。本文以“交际法”和“任务法”为基

础提出教学建议，通过口语信息输入与输出的训练，使学生自然地习得语言；或

通过小组任务合作的方式，提高学生自主学习能力，这也是教学能否取得成功的

重要因素。 

 

关键词：教育体系的构成；对外葡语教学；听说能力；对外葡语听力教学实践；

交际法；任务法。 
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Introdução 

 

Dando continuidade à pesquisa iniciada durante o mestrado que realizámos na 

Universidade do Minho, em 2010, que culminou com a apresentação de uma 

dissertação intitulada O Ensino da Língua Portuguesa na China: Caracterização da 

Situação Actual e Propostas para o Futuro (Zheng, Shanpei, 2010), o presente 

trabalho procura aprofundar o conhecimento sobre as condições de 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa como língua estrangeira (adiante 

designada PLE) na China. Como objetivo último, propomo-nos aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso e as conclusões da presente 

investigação à conceção e redação de um compêndio destinado ao desenvolvimento 

de competências de audição e conversação em Língua Portuguesa, para estudantes 

chineses do nível elementar, a ser utilizado preferencialmente na disciplina de 

laboratório. 

Na atualidade, não existe nenhum manual redigido por chineses 

especificamente vocacionado para essa disciplina, no âmbito do ensino de PLE. Os 

manuais usados vêm todos de Portugal, situação que não agrada particularmente aos 

professores chineses, por razões que oportunamente serão referidas. Diga-se ainda que 

não há muitos investigadores na área do ensino de PLE na China, assim como não é 

ainda abundante, em Portugal, a investigação sobre o ensino de português na China.  

Pelas razões expostas, julgamos pertinente desenvolver uma investigação sobre 

as questões relacionadas com este tema específico, o qual deu o mote para o título 

desta tese: A disciplina de Laboratório no contexto do ensino de PLE na China: da 

teoria à prática. De facto, a nossa experiência como docente da disciplina laboratório 

(LAB) permite-nos afirmar que se impõe uma reforma estrutural, com particular 

incidência nos planos curriculares, nos métodos e nos manuais usados em aula. 

Contudo, parece-nos que a introdução acrítica dos métodos usados na Europa seria 

contraproducente, uma vez que o público-alvo do ensino de PLE na China não possui 

uma língua materna europeia, nem mesmo com uma origem próxima da da língua 
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portuguesa. Para além disso, os chineses apresentam características 

psicocomportamentais que os diferenciam dos alunos europeus, o que pressupõe o 

recurso a métodos distintos de ensino. 

No contexto de ensino de línguas estrangeiras na China, sobretudo nas aulas de 

inglês durante os ciclos de ensino primário e secundário, privilegiam-se as 

capacidades de leitura e a aquisição da gramática, ignorando-se, ou pelo menos 

relegando para segundo plano, as competências auditivas e de conversação dos alunos. 

Isto contribui para alguma passividade no estudo do português ao nível universitário, 

facto que se verifica com particular acuidade no nosso departamento de língua 

portuguesa. Os alunos acreditam que a aprendizagem da gramática e da leitura é mais 

importante do que o desenvolvimento de aptidões de audição e conversação. Assim, 

muitos recém-licenciados têm um vasto conhecimento gramatical e sólidas 

competências no que concerne ao domínio do código escrito, mas são incapazes de se 

expressarem em português, ou fazem-no com dificuldade. Acontece que a maior parte 

das empresas carece de funcionários capazes de trabalharem nos países lusófonos, o 

que pressupõe capacidades de comunicação oral de alto nível. Este handicap 

verifica-se também entre os alunos de intercâmbio, que vêm frequentar o seu 3º ano 

da licenciatura em Portugal, enfrentando dificuldades em termos de utilização da 

língua oral. Urge pois refletir sobre esta problemática no sentido de encontrar 

caminhos que permitam desenvolver as referidas competências junto dos alunos de 

línguas estrangeiras, neste caso particular, dos alunos dos departamentos de língua 

portuguesa.  

No sentido de resolver os problemas referidos acima e de desenvolver 

equilibradamente as quatro competências linguísticas dos alunos, impõe-se uma 

mudança dos métodos de ensino de LAB nas universidades chinesas. Sendo claro que 

esta mudança pressupõe um conhecimento prévio e profundo dos perfis cognitivos 

dos alunos chineses, neste trabalho analisar-se-á o perfil dos alunos do Departamento 

de Língua Portuguesa da Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin. Esta 

caracterização será tida em conta quer na elaboração de um compêndio mais 

adequado aos alunos chineses, quer nos recursos a utilizar nas aulas de LAB, no 
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sentido de melhorar as competências de oralidade dos alunos. 

Na China, o método tradicional, de tipo expositivo, continua a predominar 

tanto no ensino do inglês, a primeira língua estrangeira, como no ensino do português, 

objeto central da nossa investigação. Ou seja, os professores são a figura 

preponderante em contexto de sala de aula, com os alunos a assumirem uma posição 

passiva e secundária. Com a elaboração e a utilização do compêndio Ouvir e Falar 

Português pretende-se inverter o método tradicional na aula de LAB de língua 

portuguesa, incentivando os alunos a falarem o mais possível, sob a orientação do 

professor.  

No seguimento destes considerandos e tendo em conta os grandes objetivos 

expostos, a tese organiza-se em cinco capítulos, com os seguintes conteúdos gerais: 

No primeiro capítulo, A educação na China e os perfis cognitivos dos alunos 

chineses, apresenta-se o sistema educativo chinês, determinante para os perfis 

cognitivos dos alunos de PLE, por comparação com o sistema educativo português. 

Esta confrontação permitirá evidenciar as principais diferenças a nível de perfis de 

aprendizagem entre os alunos chineses e os portugueses. Neste primeiro ponto, 

expõe-se ainda a situação geral dos cursos de língua portuguesa e do ensino de PLE 

na China continental, deixando algumas sugestões para o melhorar. 

Num segundo capítulo, O ensino de Português Língua Estrangeira na China: 

contextos e objetivos, analisam-se os diferentes objetivos para o ensino da língua 

portuguesa na China. Tendo em conta os contributos da psicologia da educação, 

far-se-á o levantamento dos diferentes métodos de ensino, de acordo com a 

diversidade de objetivos perseguidos, com os múltiplos contextos de 

ensino-aprendizagem, bem assim como os diferentes tipos de curso: licenciatura, 

mestrado, cursos de curta duração, cursos para públicos específicos não académicos, 

entre outros. A investigação a desenvolver centrar-se-á todavia nos anos 

correspondentes à fase elementar de ensino de PLE dos cursos de licenciatura.  

Como o título indica, no terceiro capítulo procede-se à Análise dos Manuais 

Portugueses destinados à disciplina de Laboratório. Existem hoje em Portugal 

muitos manuais para o ensino de língua portuguesa como língua estrangeira, sendo os 
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mais comummente utilizados nas aulas de Laboratório na China o Português sem 

Fronteiras, o Português XXI e o Olá! Como está?. Os professores estrangeiros que 

lecionam esta disciplina preferem, no entanto, usar materiais criados por eles ou que 

encontram na internet. Neste capítulo, e tomando como exemplo os manuais 

Português sem Fronteiras, Português XXI, Olá! Como está?, Na Onda do Português, 

Aprender Português e Entre Nós, analisam-se os pontos fortes e os pontos fracos de 

cada compêndio, concluindo sobre a sua adequação às necessidades específicas dos 

estudantes chineses. Neste contexto, discutir-se-ão as respostas a um inquérito 

aplicado para conhecer as perceções e opiniões dos alunos sobre cada um dos manuais 

portugueses, por comparação com os manuais chineses. Esta análise será realizada 

tendo em conta os critérios definidos pelo Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECRL)
1
, documento regulador do ensino de PLE em Portugal e 

que, presentemente, é cada vez mais tido em conta pelos professores universitários na 

China.  

O quarto capítulo, Análise comparativa do funcionamento da disciplina de 

laboratório nas Universidades chinesas e portuguesas, terá como base a análise de 

dois inquéritos realizados junto da amostra selecionada para este estudo, constituída 

por professores e alunos universitários das seguintes instituições de ensino superior: 

Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Instituto Politécnico de Leiria, no 

que respeita ao caso português; Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin, 

Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian e Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Beijing, no que concerne à China. Espera-se que os inquéritos 

permitam descrever e refletir criticamente sobre tópicos de análise tais como: 1) os 

perfis profissionais e psicológicos dos professores portugueses e chineses; 2) as 

diferenças entre os processos de ensino usados na disciplina de laboratório em 

Portugal e na China e 3) os manuais utilizados em ambos os países na referida 

disciplina.  

No capítulo V, A elaboração do compêndio para as aulas de laboratório e os 

                                                        
1 Um dos critérios que consta na obra Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, 

ensino, avaliação (2001). 
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princípios orientadores, serão discutidos os métodos de ensino utilizados nas aulas de 

laboratório na fase elementar do ensino da língua portuguesa, na China. Analisar-se-á, 

nomeadamente, a forma como são aplicadas as teorias sobre o ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras na prática do ensino de PLE. Numa segunda fase, tendo em 

conta o definido pelos documentos reguladores das práticas de ensino-aprendizagem 

de PLE para o nível A2, apresentar-se-ão e discutir-se-ão as opções teóricas que 

sustentarão o manual que elaborámos. 

Sendo objetivo geral deste trabalho encontrar metodologias mais eficazes para 

o ensino da língua portuguesa na China, assumem-se como objetivos específicos: 

 Dar a conhecer aos portugueses as características gerais do sistema 

educativo da China, sob o qual se formam os alunos chineses; 

 Identificar e analisar as características dos estudantes que aprendem a 

língua portuguesa na China; 

 Elaborar um compêndio para a aula de laboratório, ao qual se dará o 

título Ouvir e Falar Português, com conteúdos culturais que permitam aos 

estudantes chineses conhecer a sociedade, a cultura e o quotidiano dos 

portugueses. 

 Conceber métodos que estimulem os alunos chineses, que são 

geralmente considerados tímidos e envergonhados, a desenvolverem as suas 

capacidades de comunicação oral, não só respondendo às solicitações dos 

professores, mas também expressando-se de forma autónoma. 

 Melhorar as competências de compreensão oral e de interação e 

produção oral dos alunos, através da aplicação do novo compêndio. 

 

Esperamos que a consecução dos objetivos enunciados (através da pesquisa 

bibliográfica, da aplicação e análise de inquéritos e da elaboração de um compêndio) 

permita identificar métodos mais adequados às características dos alunos chineses, 

contribuindo desta forma para uma inversão do paradigma das aulas de laboratório, 

tornando-as mais ativas e produtivas, em termos de desenvolvimento efetivo das 

competências de oralidade. 
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CAPÍTULO I 

 

A EDUCAÇÃO NA CHINA  

E OS PERFIS COGNITIVOS DOS ALUNOS CHINESES 
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A definição das linhas orientadoras do sistema educativo de um país é um ato de 

política de língua. Neste contexto, a Lei de Bases do Sistema Educativo português
2
 

afirma que este se organiza de forma a "contribuir para a defesa da identidade 

nacional e para o reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da 

consciencialização relativamente ao património cultural do povo português (...)" (art. 

3º alínea a) da Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto), sendo certo que a língua é um 

elemento basilar deste património cultural. Como um dia Fernando Pessoa afirmou, a 

essência da pátria reside, também, na língua portuguesa. Na China, como em Portugal 

e em todas as outras nações, língua, cultura e identidade estão intrinsecamente ligadas. 

A propósito das questões de política de Língua recordem-se as palavras de Paulo 

Feytor Pinto, quando refere: 

 

(…) a política de língua, ou seja, o conjunto de tentativas explícitas de 

regulação das práticas linguísticas de uma comunidade, pode radicar 

em iniciativas do respectivo Estado – nível macro – , de grupos ou 

organizações – nível meso – ou de um indivíduo – nível micro. A 

planificação linguística desdobra-se em quatro vertentes interligadas: a 

planificação do estatuto, do corpus, da aprendizagem e do prestígio das 

línguas do ambiente cuja utilização se pretende regular (Pinto, 2010: 

49-50).  

 

É nosso propósito, neste capítulo, apresentar o sistema educativo da China, em 

toda a sua complexidade e extensão, ainda que o objeto concreto da nossa 

investigação seja apenas o ensino universitário. Porém, parece-nos útil dar uma 

panorâmica geral do sistema educativo, a fim de que se possa bem compreender todas 

as suas condicionantes. Cumulativamente, proceder-se-á a uma comparação entre os 

sistemas educativos chinês e português por forma a pôr em evidência os seus pontos 

de contacto e de afastamento. 

                                                        
2 Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto, que veio alterar a Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, e a Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro. 
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1.1 O sistema educativo na China e os investimentos na educação 

De uma forma sucinta, podem considerar-se cinco grandes períodos na 

evolução da história da China: o período primitivo; o período da escravatura; o 

período feudal; o período semicolonial e semifeudal; e, finalmente, o período 

socialista
3
. Porém, tendo em conta os objetivos traçados para este trabalho, apenas 

concentraremos a nossa atenção na última fase de evolução da sociedade chinesa, que 

corresponde ao período posterior à fundação da República Popular da China, ou seja, 

ao período socialista. 

Desde 1977, ano em que foi reposto o Exame Nacional para os estudantes 

entrarem nas universidades, o qual esteve suspenso por 10 anos durante a Grande 

Revolução Cultural
4

, o sistema educativo chinês tem-se mantido estável. 

Procuraremos, pois, neste ponto do nosso trabalho, traçar uma breve história da 

educação na China a partir de 1949
5
. 

 

1.1.1 Breve história da educação na China: da República à atualidade 

Quando, em outubro de 1949, o Partido Comunista tomou posse e começou a 

governar a China, o sistema de ensino básico era muito incipiente, na medida em que 

existiam apenas 1300 escolas infantis, 289 mil escolas primárias e 4266 escolas 

secundárias
6
 num país com uma área total de 9 600 000 km

2 
e que, já na altura, tinha 

uma população de quase 540 milhões de habitantes
7
. Em consequência da disparidade 

entre o tamanho da população e o número de estabelecimentos de ensino, muitas 

crianças em idade escolar não frequentavam a escola. A taxa de analfabetismo atingia 

                                                        
3 A sociedade primitiva: desde 1.700.000 anos a.C. até ao século XXI a.C. A sociedade de escravatura: desde o 

século XXI a.C. até 476 a.C. (Período das Primaveras e Outonos). A sociedade feudal: desde 476 a.C. até 1912 

(dinastia Qing). A sociedade semifeudal: desde 1840 até 1919. A sociedade socialista: desde 1949 até agora.  
4 A Grande Revolução Cultural Proletária (conhecida como Revolução Cultural Chinesa) foi uma profunda 

campanha político-ideológica levada a cabo a partir de 1966 na República Popular da China, pelo então líder do 

Partido Comunista Chinês, Mao Zedong, cujo objetivo era neutralizar a crescente oposição que lhe faziam alguns 

setores menos radicais do partido, em decorrência do fracasso do plano económico “Grande Salto em Frente” 

(1958-1960), cujos efeitos acarretaram a morte de milhões de pessoas devido à fome generalizada, facto conhecido 

como a fome de 1958-1961 na China. Consultado em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_Cultural_Chinesa  
5 O ano de 1949 foi crucial para a China, pois foi a data em que a guerra civil entre o Partido Comunista e o 

Partido Nacionalista acabou. O Partido Comunista ganhou, tomou posse e tem governado a China a partir de então. 

Por isso, quando os chineses se referem a 1949, dizem sempre “a Fundação da Nova China”. 
6 Consultado em http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-11/04/content_3731097.htm  
7 Consultado em 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E4%BA%BA%E5%8F

%A3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Chin%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%C3%A9-tung
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Salto_Adiante
http://pt.wikipedia.org/wiki/1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carestia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome_de_1958-1961_na_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_Cultural_Chinesa
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-11/04/content_3731097.htm
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E4%BA%BA%E5%8F%A3
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E4%BA%BA%E5%8F%A3
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80% da população.  

Todavia, o novo governo comunista reconhecia a importância da educação 

como fator de afirmação e de desenvolvimento da China e, em consequência, 

começou a dar importância crescente às questões relacionadas com a melhoria da 

educação e desenvolveu uma série de reformas políticas, incluindo a reforma do 

sistema de educação.  

A partir de 1978, empreendeu-se na China uma política de reforma e abertura
8
 

e, com o desenvolvimento económico, desenvolveu-se também o setor educacional. 

Em 1985, o governo chinês promulgou o documento conhecido como Solução da 

reforma do sistema educacional, no qual se previa que a administração do sistema 

educativo deixasse de estar sediada no governo central e passasse a estar sob a alçada 

dos governos provinciais. Esta medida promoveu o entusiasmo dos governos 

provinciais face ao desenvolvimento da educação. 

Em 1986, promulgou-se a Lei de Educação Obrigatória da República Popular 

da China
9
, sendo esta a primeira lei a regular e proteger legitimamente o ensino 

básico no país. Em 1993, foi aprovado o documento conhecido como Planeamento da 

Reforma e do Desenvolvimento da Educação Chinesa, definindo os objetivos e 

medidas para desenvolver a educação até ao fim do século XX. 

Em consequência de todas estas políticas, em finais de 1998, havia já 181.400 

escolas infantis na China, com mais de 24 milhões de estudantes; as escolas do ensino 

básico tinham aumentado para 609.600 com quase 140 milhões de estudantes: destas, 

63.940 eram escolas do 1.º ciclo, com 53.630.000 estudantes e 13.900 eram escolas do 

2.º ciclo, com 9.380 estudantes. Existiam também 1.535 escolas do ensino específico, 

frequentadas por 358.400 estudantes
10

. 

No início de 1999, o Ministério da Educação aprovou o Planeamento do 
                                                        
8 A política de reforma e abertura permitiu pôr em prática as reformas económicas preconizadas por Deng 

Xiaoping, fazendo da China o país com maior crescimento económico do planeta. Entre essas reformas, 

destacam-se as quatro modernizações, nos setores da agricultura, indústria e comércio, ciência e tecnologia e na 

área militar. As reformas económicas de Xiaoping foram feitas de baixo para cima: primeiro as mudanças foram 

testadas nos municípios e nas províncias; só depois a reforma foi implantada, gradualmente, em todo o país.  
9  Lei de Educação Obrigatória da República Popular da China (1986). A publicação desta lei foi um 

acontecimento marcante na história da educação chinesa, pois estipulou a educação obrigatória de nove anos e o 

investimento governativo no setor educacional. 
10 中国基础教育, o Ensino Básico na China, consultado em 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-11/04/content_3731097.htm. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-11/04/content_3731097.htm
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Desenvolvimento Educacional para o Século XXI e, em junho do mesmo ano, o 

governo central promulgou a Decisão para o Aprofundamento da Reforma e 

Promoção Educacional, indicando as linhas gerais do modelo chinês para a educação 

no século XXI. Em síntese, pode dizer-se que desde a fundação da nova China se 

aplicaram oito reformas educacionais no país: 
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Quadro I - As oito reformas educacionais na China nos séculos XX e XXI
11

 

 

Anos 

 

Principais medidas reformistas 

 

1949-1952 O Ministério da Educação promulgou, em agosto de 1950, o Planeamento Temporário do Ensino Secundário, que foi o primeiro plano 

na área educativa, passando a constar do currículo as disciplinas de chinês, matemática, biologia, química, física, geografia, línguas 

estrangeiras, educação física, música, arte, etc. 

Em março de 1952, o Ministério da Educação promulgou o Planeamento para o Ensino Secundário e, em outubro do mesmo ano,  

promulgou o primeiro Planeamento para o Ensino Primário estipulando um ensino primário de cinco anos. 

 

1953-1957 Durante este quadriénio, o governo chinês promulgou cinco documentos planeadores para as várias fases de ensino. Entre 1953 e 1955, 

publicaram-se três documentos, nos quais se previa a diminuição da carga letiva e se introduzia a disciplina de estágio profissional. 

Em 1956, o governo publicou oficialmente a 2.ª série dos compêndios para os alunos do ensino primário, nos quais deu muita atenção 

ao desenvolvimento das capacidades práticas. 

 

1958-1965 Este período foi importante para o desenvolvimento económico chinês. Em 1958, o Grande Salto em Frente
12

 originou uma revolução 

educacional que consistiu numa diminuição excessiva da carga letiva e das próprias disciplinas, visto que o foco do modelo estava 

colocado no desenvolvimento da economia, relegando para segundo plano a formação académica. 

 

1966-1976 Durante esta década ocorreu a Grande Revolução Cultural que se revelou um desastre para a educação chinesa e também para toda a 

China. 

 

                                                        
11 As oito reformas educacionais na China. Consultado em http://wenku.baidu.com/view/fea69026a5e9856a5612609e.html. TdA 
12 O Grande Salto Adiante/em Frente (1958-1960) foi uma campanha lançada por Mao Zedong, que pretendia tornar a República Popular da China numa nação desenvolvida e socialmente 

igualitária em tempo recorde, acelerando a coletivização do campo e a industrialização urbana. O primeiro plano, inflexível, fez aumentar a superfície cultivada e promoveu o aumento da 

produção agrícola no país. O segundo (que tornou famoso o termo "Grande Salto Adiante") incentivou a industrialização. A iniciativa foi um desastre, resultando em cerca de 20 milhões de 

mortes, em decorrência da fome. O fracasso deveu-se sobretudo a secas, inundações, falta de pessoal técnico, rompimento das relações com a União Soviética, deslocamento da mão de obra do 

campo para a indústria e insuficiência de transportes ferroviários. Consultado em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Salto_Adiante.  

http://wenku.baidu.com/view/fea69026a5e9856a5612609e.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletiviza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Salto_Adiante
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1977-1985 Em 1978, publicou-se o Projeto Piloto do Ensino Primário-Secundário de 10 Anos, o qual projetava o sistema de ensino primário e 

secundário, estruturando-o em cinco anos do ensino primário e cinco anos do ensino secundário. 

Em 1980, publicou-se a 5ª série de compêndios para o ensino primário-secundário. 

 

1986-1991 Em 1986, publicou-se a Lei da Educação Obrigatória da República Popular da China, aumentando a carga letiva no ensino básico e 

exigindo carga letiva para atividades fora da aula. 

 

1992-2000 Em 1992, a Comissão da Educação da China
13

 alterou pela primeira vez o projeto curricular de todos os níveis de ensino. No ano letivo 

de 1993/1994, segundo esse novo projeto curricular, voltou a colocar-se a ênfase no modelo de “educação para a virtude”, ou seja, 

houve uma recuperação dos valores tradicionais da educação chinesa. 

A partir de então, deu-se a mesma importância às atividades realizadas nas aulas e às atividades desenvolvidas fora das aulas. 

Em 1999, o Ministério da Educação promulgou o Planeamento do Desenvolvimento Educacional para o Século XXI, em que se 

incluem regras administrativas curriculares. Com esta reforma educacional profunda, os currículos tornaram-se mais variados, 

incluindo componentes curriculares definidas a nível das províncias, componentes curriculares a decidir pelas escolas, atividades 

extracurriculares e atividades de investigação. 

 

2001-até ao 

presente 

Realizaram-se várias reformas no sistema do ensino. Os objetivos dessas reformas foram os seguintes: 

1. melhorar a didática no ensino das disciplinas de todos ciclos; 

2. introduzir componentes curriculares diferentes, de acordo com as regiões do país e as preferências dos alunos; 

3. alterar a situação daquilo a que se chama a “educação para os exames”, procurando novos métodos para a avaliação em cada ciclo. 

Tais reformas ainda estão a avançar. Embora tenham já sido obtidos alguns êxitos, existem também problemas e dificuldades, 

nomeadamente a escassez de investimentos do governo, a falta de cooperação entre as escolas, a falta de adequação dos compêndios às 

reformas, etc.. 

 

                                                        
13 Comissão da Educação da China: depois da fundação da “Nova China”, havia duas entidades responsáveis pela educação, o Ministério da Educação e a Comissão da Educação. Entre 1949 e 

1984, apenas existiu o Ministério da Educação da RPC. Entre 1985 e 1998, o ministério mudou o nome para Comissão da Educação da RPC. Em 1998, a designação do ministério foi novamente 

alterada para Ministério da Educação da China, denominação que se mantém em vigor no presente.  
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A análise do quadro anterior permite constatar que as reformas ainda estão a 

avançar no sentido de uma melhoria contínua da educação. Embora existam 

problemas no processo, a situação atual da educação chinesa melhorou bastante em 

relação à do início da República, tanto no que concerne à definição dos currículos 

escolares e consequente estabelecimento dos programas das diversas disciplinas, 

como ao nível da formação dos professores. Presentemente, 100% das crianças das 

cidades e mais de 98% das crianças residentes em áreas rurais frequentam a educação 

obrigatória de nove anos. A taxa de analfabetismo caiu de 80%, em 1949, para 4.08% 

em 2010
14

. No quadro II, pode-se observar o decréscimo acentuado dos níveis do 

analfabetismo na China. 

Quadro II - Evolução da taxa de analfabetismo na China desde a República
15

 

Ano Taxa de analfabetismo 

1949 80% 

1982 22.81% 

1990 15.88% 

1995 12.04% 

2000 7.00% 

2001 8.99% 

2002 9.16% 

2003 8.72% 

2004 8.33% 

2005 8.88% 

2006 7.88% 

2007 7.17% 

2008 6.67% 

2010 4.08% 

Nota: não existem dados oficiais posteriores a 2010. 

                                                        
14 Fonte: 中国人口六十年重要数据 Dados importantes da população chinesa em 60 anos, consultado em 

www.cpachn.org.cn/renkoushuju/20120106/376.html 
15Fonte: 中国人口六十年重要数据 Dados importantes da população chinesa em 60 anos, consultado em 

www.cpachn.org.cn/renkoushuju/20120106/376.html. 

http://www.cpachn.org.cn/renkoushuju/20120106/376.html
http://www.cpachn.org.cn/renkoushuju/20120106/376.html
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As percentagens apresentadas revelam o êxito alcançado na eliminação do 

analfabetismo mas, quando se comparam estas taxas com as de outros países 

desenvolvidos como a Finlândia, a Gronelândia ou o Luxemburgo, que têm taxas de 

analfabetismo de 0%, verifica-se que a China ainda tem um longo caminho a percorrer. 

É certo que o governo chinês dá cada vez maior importância ao setor educacional e 

adota medidas para o seu desenvolvimento. Todavia, há ainda muitos aspetos a 

melhorar, os quais referiremos em comparação com os países desenvolvidos, pelo que 

o governo deve reconhecer os problemas existentes na educação chinesa e continuar a 

procurar soluções para eles. 

 

1.1.2 O sistema da educação na China 

Para melhor se compreenderem as características dos alunos chineses, torna-se 

útil apresentar o sistema educativo chinês sob o qual os alunos estudam, desenvolvem 

os seus próprios métodos de aprendizagem e recebem a sua educação. No quadro 

seguinte apresenta-se, em forma de esquema, os vários subsistemas do sistema 

educativo chinês. 

 

Quadro III - O sistema educativo na China 

Ciclo de ensino Duração do ciclo Idade de entrada Caráter 

Ensino infantil 3 anos 3 Opcional 

Ensino pré-primário 1 ano 6 Opcional 

Ensino primário 6 anos (65%) ou 5 anos 

(35%) 

7 Obrigatório 

1º ciclo do ensino 

secundário 

3 anos (65%) ou 4 anos 

(35%) 

12 Obrigatório 

2º ciclo do ensino 

secundário ou escola 

vocacional 

3 anos 15 Opcional 

Ensino superior 

(licenciatura, mestrado 

e doutoramento) 

Licenciatura: 4 anos 

Mestrado: 2 ou 3 anos 

Doutoramento: 4 anos
16

 

Variável Opcional 

Fonte: elaboração própria 

                                                        
16 A duração dos ciclos de estudo no ensino superior não é uniforme. Os números no quadro III correspondem às 

durações normais/míminas. Porém, os alunos podem requerer prolongamento do período de estudo neste ciclo de 

formação. 
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1.1.2.1 O ensino básico 

O ensino básico na China inclui o ensino infantil, o ensino primário e o ensino 

secundário. Embora o governo chinês venha desenvolvendo políticas de educação 

desde 1949, só se aplicou a educação obrigatória em 1986, com a publicação da Lei 

de Educação Obrigatória da República Popular da China. Isto significa que todas as 

crianças com sete anos têm que ir para a escola para receberem uma educação 

obrigatória de nove/dez anos, correspondente ao ensino primário e ao 1º ciclo do 

ensino secundário, a qual é gratuita.  

 

 

O ensino infantil 

Comparativamente a Portugal, a idade de entrada na escola é mais tardia na 

China. Em Portugal, as crianças de quatro meses já podem ir para os berçários ou 

infantários, pois há profissionais que cuidam dos bebés e acompanham o seu 

desenvolvimento desde essa tenra idade. Na China, quando os pais precisam de 

trabalhar, as crianças ficam geralmente à guarda dos avós até aos três anos.  

Embora os avós cuidem bem das crianças, de facto a maior parte deles não tem 

nenhuma formação específica para as educar. Existe na China um fenómeno 

característico muito próprio, relacionado com a política do filho único
17

 que vem 

sendo implementada desde os anos 80 do século XX. Em consequência desta 

estratégia demográfica, a maior parte da primeira geração resultante dessa política já 

se casou e tem outro filho/filha único/a, ou seja, um neto/a único/a. Por isso, em cada 

família existem quatro adultos para cada criança, a quem todos dão muita atenção. 

Alguns chineses gostam de apelidar os seus filhos únicos de “imperador” ou 

“princesa” para mostrar a posição importante destes na família. Esta prática revela 

uma situação preocupante, pois indicia uma geração excessivamente protegida e 

mimada de crianças e jovens, que não sabem fazer nenhum trabalho doméstico nem 

desenvolvem capacidades de autonomia e cujos pais ou avós cuidam de tudo por eles, 

                                                        
17 A política do filho único "é uma política implantada na China - país que tem a maior população do mundo com 

mais de um bilhão e trezentos milhões de habitantes - com o objetivo de reduzir o crescimento populacional 

chinês". Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_do_filho_%C3%BAnico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/China
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dando-lhes a sensação de que são o centro da família. Esta situação pode originar 

crianças excessivamente egocêntricas, característica de personalidade que se torna 

difícil de alterar ao longo da vida. 

Quando as crianças chegam aos três anos, podem ir para as escolas infantis. 

Antes do ingresso, normalmente fazem um teste simples para aferir o seu grau de 

desenvolvimento. As escolas infantis têm um currículo composto por diversas 

disciplinas das áreas da arte, saúde, sociedade, ciências e línguas. Essas disciplinas 

são principalmente chinês, matemática, inglês, leitura, educação física, música e arte. 

Os programas de cada uma das disciplinas diferem de escola para escola, mas devem 

sempre estar de acordo com a idade e com as capacidades cognitivas das crianças que 

frequentam esse tipo de ensino.  

As mensalidades das escolas infantis variam de acordo com as cidades. Nas 

cidades grandes o pagamento é mensal, enquanto nas cidades pequenas se paga por 

ano ou por semestre. O pagamento médio nas escolas em Pequim é de cerca de 200 

euros por mês, incluindo as refeições. Por contraponto, na cidade de Xi’an, que fica 

no centro da China e é a capital da província de Shanxi, os custos médios das escolas 

infantis descem para cerca de 70 euros por mês, o que as torna bastante mais 

acessíveis. Relativamente à situação em Portugal, nas escolas infantis públicas, os 

custos médios são de 130 euros por mês e nas escolas privadas os custos médios 

rondam os 358 euros mensais
18

. 

 

 

O ensino primário 

Quando os alunos chegam aos sete anos, entram na escola primária, onde 

normalmente permanecem por seis anos, existindo também aquelas que apenas têm 

cinco anos. Esta fase corresponde já à educação obrigatória, sendo portanto gratuita. 

Segundo o artigo 18.º da Lei da Educação da República Popular da China (2010):  

 

 

                                                        
18 Informação obtida em http://jugular.blogs.sapo.pt/2990505.html  

http://jugular.blogs.sapo.pt/2990505.html
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(...) realiza-se na China a educação obrigatória de nove anos. Os 

governos das províncias, das cidades e das aldeias devem proteger os 

direitos das crianças com idade adequada para ir às escolas. Os pais e 

tutores devem mandar as crianças com idade adequada às escolas para 

garantir que elas recebem a educação obrigatória de nove anos.
19

  

 

O plano curricular das escolas primárias está unificado em toda a China, mas 

existem disciplinas que podem variar por opção das províncias e das cidades. 

Segundo o Plano Curricular das Escolas Primárias do Ministério da Educação da 

RPC, essas escolas devem ter as seguintes disciplinas (tomando como exemplo as 

escolas primárias de seis anos, modelo que mais se aplica na China):  

 

 

Quadro IV - Plano curricular das escolas primárias
20

 

Componente curricular 
Carga letiva semanal (×45minutos/aula) 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 5.º ano 6.º ano 

Formação moral 3 3 3 3 3 3 

Ciências --- --- 2 2 2 2 

Língua chinesa 9 9 7 7 7 6 

Matemática 4 4 4 4 4 4 

Línguas Estrangeiras --- --- 2 2 2 2 

Educação física 4 4 3 3 3 3 

Música 2 2 2 2 1 1 

Arte 2 2 2 2 2 2 

Disciplinas locais 2 2 6 6 6 6 

Carga letiva total por 

semana 

26 26 31 31 30 29 

 

Durante o período da escola primária, os alunos não pagam propinas, embora 

suportem o custo dos livros e de outro material escolar. Além disso, as atividades ou 

os cursos extra-escola são pagos e são sempre muito caros. Embora não sejam 

                                                        
19 TdA. 
20  教育部小学课程设置标准  Áreas das displinas na educação obrigatória da China, consultado em 

http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu

0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W. TdA 

http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W
http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W
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obrigatórios, os pais normalmente inscrevem as crianças nesse tipo de atividades, 

independentemente da vontade ou do interesse delas. Esses cursos dividem-se em dois 

tipos: os cursos de arte e os cursos de apoio ao estudo. Os primeiros podem incluir a 

aprendizagem de um instrumento musical - por exemplo piano, violino, guitarra, etc. -, 

sendo também comum a escolha de cursos de dança, de canto, de desenho e pintura. O 

outro tipo de cursos abordam e reforçam os conteúdos das disciplinas escolares, como 

por exemplo, chinês, matemática ou inglês.  

 

O ensino secundário 

O ensino secundário na China divide-se em duas fases: o 1.º ciclo e o 2.º ciclo. 

Normalmente o 1.º ciclo tem uma duração de três ou quatro anos (do 7º até ao 9º, ou 

do 6º até ao 9º, dependendo da duração do ciclo da primária). Como se pode observar 

no quadro III, na maior parte das escolas secundárias este ciclo é de três anos e faz 

parte da educação obrigatória, o que significa que todas as crianças com idade 

adequada devem receber a educação do 1.º ciclo na escola secundária. O 2.º ciclo 

normalmente tem uma duração de três anos (do 10.º até ao 12.º). 

 

 

1º ciclo da escola secundária 

Segundo o plano curricular do 1.º ciclo das escolas secundárias na China, a 

maior parte das disciplinas são unificadas. De acordo com o plano do Ministério da 

Educação da RPC, as disciplinas unificadas são as seguintes: 
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Quadro V - Plano curricular do 1.º ciclo das escolas secundárias
21

 

Componente curricular 
Carga letiva semanal (×45minutos/aula) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Educação moral 2 2 3 

Língua chinesa 5 5 5 

Matemática 5 5 5 

Língua estrangeira 4 4 4 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 --- 

Física --- 2 3 

Química --- --- 3 

Biologia 2 2 --- 

Educação física 3 3 3 

Música 1 1 1 

Arte 1 1 1 

Estágio e disciplinas a decidir pela escola 6 5 6 

Carga letiva total por semana 33 34 36 

 

 

Nas escolas secundárias portuguesas, o plano curricular do ciclo 

correspondente – o denominado 3.º ciclo - é composto pelas seguintes 

disciplinas/cargas letivas: 

 

 

 

 

                                                        
21 教育部小学课程设置标准 Os critérios de displinas na educação obrigatória da China, consultado em 

http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu

0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W  

http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W
http://wenku.baidu.com/link?url=I8qm3xNCUglBwCD88Hivka3XPsIyNC2aikEO21YXMkKhN7TTbmcFP3nlgu0iqs8Nay5QdOXxKFO_lOKBMhwgabUddZrQTCfTXjRDyHZSk8W
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Quadro VI - Plano curricular do 3.º ciclo
22

  

Componente curricular 
Carga letiva semanal (×90minutos/aula) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Áreas curriculares disciplinares 

Língua portuguesa 2.5 2.5 2.5 

Língua estrangeira 

LE I – Inglês 1.5 1 1.5 

LE II – Francês 1.5 1.5 1 

Ciências sociais e humanas 

História 1.5 1 1.5 

Geografia 1 1.5 1.5 

Matemática 2.5 2.5 2.5 

Ciências físicas e naturais 

Ciências naturais 1.5 1.5 1.5 

Físico-química 1.5 1.5 1.5 

Educação artística 

Educação visual 1 1 1.5 

ITIC (Integração das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) 

1 1 -- 

Educação tecnológica 1 1  

Educação física 1.5 1.5 1.5 

Educação moral e religiosa (a) (0.5) (0.5) (0.5) 

Educação para a cidadania (b) 0.5 0.5 0.5 

Apoio ao estudo (c) 2.5 2.5  

Atividades de enriquecimento: Clube de música (guitarra, piano e bateria), Desporto escolar. 

Total por semana 18 18.5 18.5 

a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho; 

b) Nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, a Oferta Complementar consiste na 

Educação para a Cidadania; 

c) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, tornando-se obrigatória por 

indicação do conselho de turma e exigindo o acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13º 

do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de junho. 

                                                        
22 Planos de estudos e de Desenvolvimento do Currículo. Ano letivo 2014/2015. Tomou-se como exemplo o caso 

do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, por se encontrar disponível para consulta on-line, no seguinte 

endereço http://escastroverde.edu.pt/documentos/PE1415/Plano%20de%20estudos.pdf  

http://escastroverde.edu.pt/documentos/PE1415/Plano%20de%20estudos.pdf
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Fazendo uma análise comparativa dos quadros V e VI, podem-se tecer várias 

considerações. No que concerne à tipologia das disciplinas, em Portugal estas estão 

agrupadas em duas áreas curriculares: áreas curriculares disciplinares e atividades de 

enriquecimento. Por seu lado, na China consideram-se as áreas curriculares 

disciplinares e as disciplinas a decidir pela escola, visto que nas escolas secundárias 

chinesas as disciplinas podem ser de dois tipos: disciplinas curriculares decididas pelo 

Ministério da Educação (que são consideradas de maior importância) e disciplinas 

escolhidas pelas próprias escolas (às quais é atribuído menor relevo). 

Relativamente ao leque de disciplinas que integram o currículo, estas são 

predominantemente unificadas, em ambos os países, sendo decididas pelo Ministério 

da Educação da China e pelo Ministério da Educação em Portugal. 

Para os alunos chineses, a disciplina de língua estrangeira é normalmente o 

inglês. Mas nas cidades grandes promove-se o estudo de outras línguas, em 

cooperação com as universidades de línguas estrangeiras locais, tais como o japonês e 

o francês. Mas no 1.º ciclo da escola secundária na China, um aluno só estuda uma 

língua estrangeira, ou seja, se escolher a língua japonesa, já não pode estudar mais 

nenhuma. Nesta fase não existe oferta de língua portuguesa, a qual só se ensina ao 

nível universitário. Já os alunos portugueses estudam sempre duas línguas 

estrangeiras no 3º ciclo, sendo que uma é normalmente o inglês, podendo eleger-se a 

segunda de entre um leque de línguas que inclui o francês, o espanhol ou o alemão. 

Isto significa que, em relação aos alunos chineses do mesmo grau de ensino, os 

portugueses estudam mais uma língua estrangeira. Claro que o inglês é a língua mais 

usada no mundo e é uma disciplina obrigatória na maior parte das escolas e os alunos 

portugueses precisam também de a estudar. A língua francesa, a língua espanhola e a 

língua portuguesa têm a mesma origem latina, o que determina a ocorrência de 

semelhanças entre elas a nível quer do vocabulário, quer da gramática. Por isso, 

durante os três anos do 3º ciclo, os alunos portugueses têm a possibilidade de aprender 

duas línguas estrangeiras. Pelo contrário, essa tarefa afigura-se mais complexa para os 

alunos chineses, dada a distância linguística das línguas que lhes são oferecidas como 

opção, bem assim como tendo em consideração a sua elevada carga letiva semanal. 
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Os quadros anteriormente apresentados revelam que os alunos chineses e os 

alunos portugueses têm cargas horárias semanais idênticas: os chineses têm entre 33 e 

36 aulas (×45 minutos) semanais, enquanto os estudantes portugueses têm entre 18 e 

18.5 aulas (×90 minutos) semanais. Na China, se é certo que, por um lado, as escolas 

secundárias atribuem cargas horárias superiores às disciplinas de língua chinesa, de 

língua inglesa, de matemática, de física e de química, as quais são objeto do exame 

provincial exigido para os alunos entrarem no 2.º ciclo da escola secundária, não é 

menos verdade que, para terem bons resultados nesse exame provincial e poderem 

frequentar o 2.º ciclo numa boa escola secundária, grande parte dos alunos chineses 

fazem cursos fora da escola que lhes ocupam os fins de semana. Tais cursos 

suplementares são feitos tanto por vontade dos próprios alunos, como por imposição 

dos pais. Em Portugal, também existe a prática de frequência de aulas suplementares 

(as chamadas “explicações”) para a preparação dos exames. Visto que estas aulas são 

particulares e pagas pelos próprios, não são frequentadas por todos os alunos, mas 

apenas por aqueles cujas famílias têm condições económicas para o fazer. Tratando-se 

de aulas suplementares privadas, a sua periodicidade é também muito variável, 

dependendo das necessidades de cada aluno. 

 

 

2.º ciclo da escola secundária 

Depois de realizarem os exames provinciais, uma parte dos alunos entra no 2º 

ciclo da escola secundária e outra parte é encaminhada para as escolas vocacionais 

para fazer uma formação mais técnica, dirigida ao do trabalho. Há ainda outros alunos, 

normalmente oriundos de famílias mais pobres, que desistem dos estudos e vão 

trabalhar. 

Como se pode observar no quadro III (p. 15), este ciclo tem três anos, o 10.º, o 

11.º e o 12.º anos. Segundo a Lei da Educação da RPC, a educação obrigatória 

aplica-se por nove anos, ou seja, desde o 1.º até ao 9.º ano de escolaridade, último do 

primeiro ciclo da escola secundária. Quando os alunos chineses entram no 2.º ciclo da 

escola secundária, já não se encontram abrangidos pela escolaridade obrigatória, o 
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que significa que têm que pagar propinas. 

Recentemente, muitos investigadores chineses têm apresentado em várias 

instâncias, incluindo no Congresso Popular da China, propostas para alargar a 

escolaridade obrigatória ao 2.º ciclo da escola secundária, ou seja, para prolongar a 

educação obrigatória de nove para 12 anos, para mais gente poder receber mais e 

melhor educação. De facto, estas propostas já se aplicam em várias cidades e 

províncias mais desenvolvidas, por exemplo, nas cidades de Shenzhen e Zhuhai, e na 

província de Zhejiang. Mas subsistem dificuldades na sua aplicação em toda a China, 

porque ainda existem zonas mais pobres, onde faltam as verbas para o efeito. 

O currículo deste ciclo já contempla disciplinas opcionais e é introduzido um 

sistema de créditos, semelhante ao das universidades. Segundo as diretrizes do 

Ministério da Educação da RPC, os alunos chineses devem ter as seguintes 

disciplinas: 

 

Quadro VII - Plano curricular do 2.º ciclo das escolas secundárias chinesas
23

 

Componente curricular 
Carga letiva semanal (×45minutos/aula) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Áreas curriculares disciplinares obrigatórias 

Língua chinesa 4 4 4 

Língua estrangeira 4 4 4 

Ciências sociais e humanas 

Matemática 4 4 --- 

Política 2 2 2 

História 3 --- --- 

Geografia 3 --- --- 

Ciências físicas e naturais    

Física 1.5 2 --- 

                                                        
23  Áreas das displinas no 2.º ciclo das escolas secundárias da China, consultado em  

http://wenku.baidu.com/link?url=CPVAwTfd1XM 

q8XBIxdCb9W5mGSorW9kvK-k0QdHvxg1guJi7zxUVb5FUPtrermqI0K76Xx8MzL3JMxbtCYZf2s37LIFnB_EF

x81FsqIG9v7.  

http://wenku.baidu.com/link?url=CPVAwTfd1XMq8XBIxdCb9W5mGSorW9kvK-k0QdHvxg1guJi7zxUVb5FUPtrermqI0K76Xx8MzL3JMxbtCYZf2s37LIFnB_EFx81FsqIG9v7
http://wenku.baidu.com/link?url=CPVAwTfd1XMq8XBIxdCb9W5mGSorW9kvK-k0QdHvxg1guJi7zxUVb5FUPtrermqI0K76Xx8MzL3JMxbtCYZf2s37LIFnB_EFx81FsqIG9v7
http://wenku.baidu.com/link?url=CPVAwTfd1XMq8XBIxdCb9W5mGSorW9kvK-k0QdHvxg1guJi7zxUVb5FUPtrermqI0K76Xx8MzL3JMxbtCYZf2s37LIFnB_EFx81FsqIG9v7
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Química 2 2 --- 

Biologia --- 3 --- 

Educação artística 

Educação informática 2 --- --- 

Técnicas gerais Uma semana concentrada por ano letivo 

Educação física 2 2 2 

Música ou Arte 1 1 1 

Áreas curriculares não disciplinares 

Estudos acompanhados 3 3 3 

Serviço público Normalmente ocupa tempo fora da escola 

Estágio Uma semana concentrada por ano letivo 

Áreas curriculares disciplinares opcionais 

Matemátia --- --- 2 - 4 

História --- 2 2.5 

Geografia --- 2 2 

Física --- 2 3 

Química --- 1.5 3 

Biologia --- --- 3 

Educação informática --- 2 --- 

Disciplinas a decidir pela escola 1 - 2 1 - 4 5 - 12 

Carga letiva total por semana 32.5 – 33.5 37.5 – 40.5 36.5 – 42.5 

Nota: a partir do 11.º ano, os alunos podem optar por duas vertentes: a vertente de artes e a de ciências. As 

disciplinas opcionais devem ser escolhidas pelos estudantes das duas áreas. Os alunos de artes devem optar por 

matemática, história, geografia e informática, enquanto os alunos de ciências devem optar por matemática, física, 

química e informática. 

 

Analisando o quadro acima, podemos concluir que: 

 No 10.º ano, os alunos têm uma carga horária semanal equivalente à do 1.º ciclo 

da escola secundária. Mas no 12.º ano a carga horária semanal dispara para um 

máximo de 42.5 horas. Se se calcular uma semana de cinco dias úteis
24

, os alunos têm 

                                                        
24 Na China, os alunos vão à escola mais de cinco dias por semana, dependendo das escolas, é possível que sejam 

cinco dias e meio ou seis dias. 



26 

 

mais de 8.5 aulas por dia. 

 Embora existam disciplinas opcionais, os alunos chineses não podem escolher 

livremente as disciplinas de que gostam mais. Pelo contrário, as disciplinas de cada 

vertente estão previamente selecionadas, em função dos exames finais de admissão à 

Universidade a que os alunos terão de se submeter. Assim, as disciplinas que integram 

os currículos, bem assim como as respetivas cargas horárias semanais, são definidas 

centralmente pelo Ministério da Educação e não existe grandes diferenças a nível 

nacional, apesar da existência de disciplinas que são propostas pela escola. 

 

 As disciplinas teóricas e científicas ocupam a maior parte do tempo dos alunos, 

restando-lhes muito pouca disponibilidade para atividades de outra natureza. Esta fase 

da adolescência é muito importante para o desenvolvimento de competências 

psicossociais e comunicativas. Porém, o currículo da escola chinesa obriga os alunos a 

concentrarem-se demasiadamente nos compêndios e nos exames. 

 

 Neste ciclo, há maior oferta de línguas estrangeiras. Além da língua inglesa, em 

certas escolas secundárias (só nas escolas maiores, das cidades grandes, existem estas 

escolhas) é também possível escolher francês, alemão, japonês, russo e espanhol, que 

são as línguas mais procuradas pelos chineses. Em comparação com o ciclo anterior, 

este tem mais três línguas na sua oferta. No entanto, mantém-se a obrigatoriedade de 

os alunos estudarem apenas uma língua estrangeira, o que significa que cada uma das 

línguas exclui a aprendizagem das restantes. No fim do 12.º ano, os alunos realizam 

um exame nacional para entrarem nas universidades. 

 

Importa ainda referir que a carga horária apresentada no quadro VI 

corresponde apenas a uma parte do total da carga de trabalho dos alunos. Tal acontece 

porque normalmente as escolas pedem aos alunos que cheguem às 7:30 de manhã e as 

aulas só acabam às oito da noite. O tempo extra é normalmente usado para fazer 

exercícios ou testes sobre as matérias das várias disciplinas. Para além disso, os 

alunos têm aulas durante seis dias por semana, restando apenas um dia de descanso. 
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Por isso, os alunos têm demasiadas preocupações académicas e descuram totalmente o 

desenvolvimento de habilidades práticas, úteis para a sua vida quotidiana. Assim, 

muitos deles alcançam notas muito boas no exame nacional, mas têm fracas 

capacidades de conviver e de comunicar com os outros, tendo igualmente dificuldade 

em desenvolver um pensamento próprio, crítico. 

No quadro VIII, apresenta-se o plano curricular da Escola Secundária de Eça 

de Queirós (Portugal) servindo de termo de comparação das disciplinas do 2.º ciclo 

das escolas secundárias portuguesas e chinesas. 

 

Quadro VIII - Plano curricular da Escola Secundária de Eça de Queirós
25

 

Formação Disciplinas 
Carga letiva semanal (×50 min.) 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Geral 

Português 4 (2+1+1) 4 (2+1+1) 4+1 (2+2+1) 

Língua Estrangeira I, II, 

III 
4 (2+1+1) 3 (2+1) -- 

Filosofia 3 (2+1) 4 (2+1+1) c) -- 

Educação Física 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 

Específica 

Trienal 

(Matemática A - História 

A - Desenho A) 

5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 6 (2+2+1+1) 

Bienal 1 
5 (2+2+1) 

6 (2+2+1+1) 

6(2+2+1+1) 

7 (2+2+2+1) 
-- 

Bienal 2 
5 (2+2+1) 

6 (2+2+1+1) 

6(2+2+1+1) 

7 (2+2+2+1) 
-- 

Anual 1 -- -- 3 (2+1) 

Anual 2 -- -- 3 (2+1) 

Educação Moral e Religiosa a) 2 2 2 

Reforço atividades letivas b) 2  1 

Total 
31/33 horas 

(33-35 horas) 

31/33 horas 

(33-35 horas) 

21 horas 

(23 horas) 

a) Oferta obrigatória mas de frequência facultativa, com uma carga horária fixa de 90 min/semana. 

b) Reforço letivo nas disciplinas sujeitas a exame nacional, de frequência obrigatória ao longo do ano, por forma a 

compensar a diferença entre a carga horária distribuída pelas várias disciplinas e o “tempo a cumprir” previsto na 

matriz curricular do ensino secundário. Inclui o reforço nas disciplinas bienais e na trienal da componente de 

formação específica no âmbito da Portaria n.º 44/2014, de 20 de fevereiro. 

c) Apenas a partir de 2015/16 uma vez que os alunos já usufruíram das 4 horas semanais em 2013/14, no 10.º Ano. 

 

 

                                                        
25 Consultado em http://www.eseq.pt/alunos/Curriculos/2015_16_PlanoCurricularSec_Autonomia.pdf   

http://www.eseq.pt/alunos/Curriculos/2015_16_PlanoCurricularSec_Autonomia.pdf
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Fazendo uma análise comparativa dos quadros VII e VIII, podem tecer-se as 

seguintes considerações: 

 No 10º ano, os alunos chineses e portugueses têm cargas letivas semanais 

idênticas. Mas este tempo letivo aumenta nos 11º e 12º anos para os alunos chineses, 

enquanto a carga horária é mantida no 11º ano e cai no 12º ano, para os portugueses. 

No 12º ano, a carga letiva semanal dos alunos chineses chega a 36.5 – 42.5 horas e a 

dos portugueses é de apenas 23 horas. Ou seja, os estudantes chineses têm quase o 

dobro do tempo letivo. De facto, isto reflete as diferentes visões em relação ao exame 

final: os alunos chineses devem ficar na escola a estudar, sob a orientação dos 

professores, existindo maior flexibilidade em Portugal, onde os professores também 

orientam aulas de apoio, mas sem caráter obrigatório para os alunos. Tal diferença de 

atitudes também pode ser entendida como uma expressão da característica obediência 

dos alunos chineses.  

 

 Os alunos chineses escolhem as áreas de especialização no 11.º ano: ciências ou 

arte. Os alunos portugueses podem optar por uma de quatro áreas diferentes: curso de 

ciências e tecnologias, curso de ciências socioeconómicas, curso de artes visuais e 

curso de línguas e humanidades. As distinções por áreas dos cursos portugueses são 

mais específicas, obrigando os alunos a fazerem opções para o seu futuro académico 

mais cedo.  

 

 Como se referiu anteriormente, em certas escolas secundárias chinesas há já uma 

maior oferta de línguas estrangeiras. Assim, apesar da maior parte dos alunos 

continuar a estudar inglês, é também possível escolher as línguas francesa, alemã, 

japonesa, russa e espanhola. No entanto, mantém-se a obrigatoriedade de os alunos 

estudarem apenas uma língua estrangeira, o que significa que cada uma das línguas 

exclui a aprendizagem das restantes. Por contraponto, nas escolas secundárias 

portuguesas há oferta de três línguas: alemão, espanhol e francês, ao nível de 

iniciação e continuação. A aparente vantagem do ensino secundário chinês em relação 

ao ensino de línguas estrangeiras é ilusória. Existe, de facto, mais oferta em algumas 
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cidades, mas a maioria das escolas secundárias apenas inclui o inglês na sua oferta 

letiva, enquanto os alunos portugueses têm realmente possibilidade de escolherem as 

línguas em que eles têm interesse e que acham úteis para o futuro. 

 

 

1.1.2.2 O ensino superior 

A primeira universidade na China, criada em 1895, foi a Universidade Beiyang 

(Imperial Tientsin University), hoje chamada Universidade de Tianjin: 

 

In 1895, Sheng Xuanhuai submitted his memorial to Guangxu 

Emperor to request for approval to set up a modern higher education 

institution in Tianjin. After approval on October 2
nd

, 1895, Peiyang 

Western Study School was founded by him and American educator 

Charles Daniel Tenney and later developed to Peiyang University. It 

was the first Chinese university providing 4 year degree modern 

higher education. The university modeled itself on the famous 

European and American institutions of higher learning and aimed to 

rejuvenate China by training qualified personnel with new scientific 

and technological knowledge. In 1951, after restructuring, Peiyang 

University was renamed Tianjin University.
26

 

 

Em Portugal, a primeira universidade foi fundada em Lisboa, a 1 de março de 

1290, por D. Dinis. O Papa Nicolau IV reconheceu-a no mesmo ano. Porém, nos 

primeiros séculos da sua existência, foi alternando a sua localização entre as cidades 

de Lisboa e de Coimbra: 

 

A universidade foi várias vezes transferida de Lisboa para Coimbra e 

vice-versa. Assim, em 1308 é transferida para Coimbra. Em 1328 

                                                        
26 Tianjin University, consultado em http://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_University. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheng_Xuanhuai
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangxu_Emperor
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangxu_Emperor
http://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Daniel_Tenney&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_University
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volta para Lisboa, sendo novamente transferida para Coimbra em 

1354. Em 1377 regressa a Lisboa. Finalmente, em 1537, instala-se 

definitivamente em Coimbra. Durante os 160 anos em que a 

Universidade se manteve em Lisboa, entre os séculos XIV e XVI, no 

período dos Descobrimentos, distinguiram-se entre outros, entre os 

seus alunos e professores, Gil Eanes, Pedro Nunes e Garcia de Orta
27

. 

 

A primeira universidade chinesa aparece muito mais tarde do que em Portugal, 

mais precisamente 605 anos depois. Em comparação com a primeira universidade 

europeia - a Universidade Bolonha, no norte da Itália, fundada em 1088 -, a primeira 

universidade chinesa surgiu 807 anos mais tarde. Por isso, a educação superior na 

China foi desde o início muito influenciada pelo modelo de educação superior 

ocidental.  

É comummente aceite que a educação superior na China assumiu sete fases no 

seu processo de desenvolvimento
28

: 

Primeira fase (1862-1894): foi o período preparatório do aparecimento das 

universidades na China. Antes da primeira universidade chinesa surgir, a China tinha 

um sistema próprio de ensino superior. Desde os anos 60 do século XIX que 

funcionavam na China algumas escolas com cursos de línguas estrangeiras e de 

técnicas militares. Essas escolas tinham um sistema de educação parecido com o 

ocidental, mas com menos disciplinas. Não se tratava de verdadeiras universidades, 

pois nesse tempo (durante o império da dinastia Qing), só era dada importância à 

formação em línguas estrangeiras ou à preparação de técnicos militares para defesa da 

China, que estava em guerra com os países ocidentais. 

Segunda fase (1895-1911): foi uma época importante no desenvolvimento da 

educação superior chinesa, altura em que se fundou a Universidade Beiyang, a 

Universidade Nanyang e a Universidade Beijing, respetivamente em 1895, 1896 e 

                                                        
27 Universidade de Lisboa, consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lisboa. 
28  中 国 高 等 教 育 发 展 史 A história do desenvolvimento da educação superior da China, consultado em  

http://zhidao.baidu.com/link?url=QERC1SY 
sKtcOdeyVBxjOrbEUgDg5emGf06ml0RjUS-Bc3eJRz-OEREWxhQvFDySwUNx8ztqJcI7HZILhM5aLVq. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lisboa
http://zhidao.baidu.com/link?url=QERC1SYsKtcOdeyVBxjOrbEUgDg5emGf06ml0RjUS-Bc3eJRz-OEREWxhQvFDySwUNx8ztqJcI7HZILhM5aLVq
http://zhidao.baidu.com/link?url=QERC1SYsKtcOdeyVBxjOrbEUgDg5emGf06ml0RjUS-Bc3eJRz-OEREWxhQvFDySwUNx8ztqJcI7HZILhM5aLVq
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1898. Estas primeiras universidades na China imitaram o sistema universitário 

japonês, abandonando o modelo ocidental. 

Terceira fase (1912-1927): com o fim da sociedade feudal que vigorou ao 

longo de mais de dois mil anos na China, a educação superior chinesa encontrou um 

ambiente propício para se desenvolver de forma mais rápida e livre. Nesta época, a 

Universidade de Beijing começou a adotar o sistema educacional e administrativo 

alemão. Depois, a Universidade Nanjing adotou o sistema educacional e 

administrativo americano. Desde então, o sistema de educação superior na China 

diversificou-se, seguindo não só o sistema do Japão, mas também os dos países 

ocidentais. 

Quarta fase (1927-1949): no final dos anos 20 do século passado, o modelo 

que mais influenciou a educação superior chinesa foi o americano, traduzindo-se tal 

influência na adoção do mesmo sistema administrativo, bem assim como na 

implementação de um sistema de créditos e na distinção entre disciplinas obrigatórias 

e opcionais. Nos anos 30, a China começou a imitar as experiências do ensino 

superior dos países europeus. Por exemplo: passou a realizar-se um exame nacional 

para os alunos entrarem nas universidades; o Ministério da Educação definiu as regras 

para a qualificação profissional dos professores universitários; enfatizou-se o peso dos 

exames nas universidades, entre outras medidas.  

Quinta fase (1949-1957): com a fundação da Nova China, a educação superior 

entrou numa nova fase, de aproximação e imitação ao modelo da Rússia, motivada 

por fatores políticos. O governo chinês enviou mais de 7000 estudantes para 

estudarem na Rússia e convidou também 754 especialistas educacionais russos para 

ensinarem nas universidades chinesas e para trabalharem no Ministério da Educação. 

Com a ajuda e a orientação dos especialistas russos, o Ministério da Educação da 

China corrigiu os planos curriculares do ensino superior. Os pedagogos russos 

participaram em quase todas as áreas do ensino superior, incluindo a correção dos 

planos curriculares, a formação dos professores chineses, a redação de compêndios, a 

formação dos mestrados, e até os estágios dos alunos. Assim, nesta época assistiu-se a 

uma espécie de transplante do sistema russo para o ensino superior na China. 
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Sexta fase (1958-1977): foi uma época desastrosa para a educação chinesa e 

também para toda a China. Neste período ocorreu o “Grando Salto em Frente” e a 

“Grande Revolução Cultural”
29

, o que interrompeu o desenvolvimento da educação 

superior no país, deixando-o mais atrasado do que antes. 

Sétima fase (depois de 1978): com a implementação da política de reforma e 

de abertura, a educação superior chinesa desenvolveu-se outra vez de forma muito 

rápida. O governo chinês e o Ministério da Educação promulgaram várias leis e regras 

para o desenvolvimento da educação em geral e da educação superior em particular. O 

governo também deu importância crescente à educação superior, considerando que as 

universidades chinesas são berços para formar especialistas, que contribuirão para o 

desenvolvimento do país em todos os setores. 

De facto, em comparação com a educação superior americana e europeia, a da 

China ainda é jovem e precisa de se desenvolver mais no futuro. De acordo com 

dados publicados pela revista Times sobre as posições relativas das universidades para 

o biénio de 2012/2013
30

, nos primeiros 50 lugares, só surge uma universidade da 

China continental, a Universidade de Beijing. A maior parte das universidades que 

ocupam estes lugares cimeiros são americanas. 

Embora existam ainda muitos problemas na educação superior, pode afirmar-se 

que, um século depois da sua fundação, a universidade chinesa está a fazer o seu 

caminho e, para além de adotar as experiências ocidentais, tem procurado encontrar as 

suas formas próprias de desenvolvimento.  

 

 

1.1.3 O ensino das línguas estrangeiras na China 

O aparecimento de escolas de línguas estrangeiras na China está intimamente 

relacionado com a história das relações do país com outros países estrangeiros. 

Embora tivesse havido contactos com o exterior desde a dinastia Han
31

, por um longo 

                                                        
29 Ver as notas de rodapé 4 e 12.  
30  World University Rankings 2012/2013, consultado em 

www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking. 
31 Período que decorre, na história chinesa, entre 202 a.C. e 220 d.C. 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking
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período de mais de 1400 anos (até ao início da dinastia Yuan)
32

, não há registos que 

permitam acompanhar o percurso de surgimento e evolução das escolas de línguas 

estrangeiras. Esses documentos surgem apenas a partir da dinastia Yuan, sendo 

possível identificar três importantes escolas de línguas a partir de então. 

A primeira escola de língua estrangeira de que há registo histórico é a Escola 

de Língua Persa, fundada no ano de 1289, durante a dinastia Yuan. Em 1407 (no 

período da dinastia Ming
33

), apareceu a Escola Siyi, onde se ensinavam oito línguas 

diferentes: a língua mongol, a língua jurchen, a língua tibetana, a língua sânscrita, a 

língua persa, a língua thai, a língua chagatai e a língua birmanesa. No início, esta 

escola assemelhava-se a um gabinete de tradução, assumindo a tarefa de traduzir os 

documentos oficiais produzidos nessas oito línguas. A escola só começou 

verdadeiramente a assumir funções na área do ensino a partir de 1426. Embora a 

dinastia Ming tenha sido substituída pela Qing
34

, a Escola Siyi manteve-se em 

funcionamento, tendo mesmo aumentado o número de línguas de oito para dez, sendo 

estas maioritariamente as línguas dos países vizinhos da China e com os quais esta 

mantinha relações de cooperação. Neste contexto, não surpreende que durante a 

dinastia Qing, mais precisamente em 1708, fosse fundada a Escola de Língua Russa, 

como resposta à intensificação das relações de cooperação entre os dois países.  

Estas três escolas são as mais antigas criadas para o ensino de línguas 

estrangeiras na China. Porém, elas não correspondem ao modelo atual de escola, visto 

que se destinavam à formação de estudantes de várias idades e não só de jovens. (Fu, 

Ke, 1986)  

 

1.1.3.1 O ensino de línguas estrangeiras antes de 1919 

As escolas chinesas do período feudal ensinavam principalmente língua 

chinesa, sem se dedicarem nem ao ensino das ciências, nem das línguas estrangeiras. 

No final da sociedade feudal, em 1840, ocorreram as denominadas “Guerras do Ópio” 

em que a China foi derrotada pela Inglaterra. Desde então, o governo chinês (o 

                                                        
32 Período que decorre, na história chinesa, entre 1271 d.C. e 1368 d.C. 
33 Período que decorre, na história chinesa, entre 1368 d.C. e 1644 d.C. 
34 Período que decorre, na história chinesa, entre 1616 d.C. e 1911 d.C. 
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imperador da dinastia Qing) reconheceu a importância das ciências. Uma vez que a 

China não tinha experiência nesta área, viu-se obrigada a importar os conhecimentos, 

os métodos e os modelos dos países estrangeiros. Como consequência desta 

necessidade prática, o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras tornou-se muito 

importante. Assim, foram primeiramente criadas escolas de línguas estrangeiras para, 

logo de seguida, se dar início ao ensino da matemática, da física, etc. segundo os 

moldes ocidentais. Cabe salientar ainda o importante papel desempenhado pelos 

missionários em todo este processo. 

No período que temos vindo a considerar, pode identificar-se a existência de 

cinco importantes escolas para o ensino de línguas estrangeiras, que passamos a 

descrever. 

 A Escola de Estudos Combinados (Tongwen Guan, the School of Combined 

Learning), fundada em 1862 em Beijing, foi uma escola oficial vocacionada para o 

ensino de línguas estrangeiras. No início, ensinava-se apenas inglês, mas logo depois 

acrescentou-se também a língua francesa, a língua russa, a língua alemã e a língua 

japonesa. Independentemente da língua estrangeira estudada, o chinês era disciplina 

obrigatória para todos os alunos. O plano de estudos englobava três anos e as 

componentes curriculares eram apenas duas: uma língua estrangeira e a língua chinesa. 

A partir de 1865, por solicitação do governo, esta escola começou a ensinar ciências 

como matemática, física, química, geografia, geometria, entre outras. Assim, o plano 

de estudos foi alargado para oito anos e as componentes curriculares tornaram-se mais 

variadas. Esta escola tinha exames mensais, trimestrais, anuais e um exame de 

avaliação final, realizado a cada três anos: quem obtivesse boas classificações neste 

último acedia à carreira da função pública no governo de Qing. Em 1900, começou o 

cerco das tropas internacionais em Beijing
35

 e a escola foi fechada.  

 Em Shanghai e Guangzhou fundaram-se também duas escolas para o ensino 

de línguas estrangeiras: a Escola de Línguas Estrangeiras de Shanghai, em 1863, e a 

                                                        
35 Em 1900 ocorreu a “Guerra dos Boxers”, iniciada por um grupo nacionalista (com o apoio da Rainha Cixi) que 

tinha como meta expulsar os estrangeiros da China. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, o 

Japão, a Rússia, a Itália e a Áustria mandaram uma tropa internacional, que venceu a do governo da dinastia Qing. 

As duas partes assinaram o Protocolo de Boxer, que é conhecido como sendo um tratado muito desvantajoso para a 

China, que se viu obrigada a pagar uma pesada indemnização e a abrir mais portos às embarcações estrangeiras. 
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Escola de Línguas Estrangeiras de Guangzhou, em 1864. Na Escola de Línguas 

Estrangeiras de Shanghai não só se ensinava línguas estrangeiras, como também 

história, geografia e ciências; por seu lado, na Escola de Línguas Estrangeiras de 

Guangzhou só se ensinava línguas estrangeiras. Os planos de estudo de ambas as 

escolas eram de cinco anos. 

 A Escola Ziqiang, na província de Hubei, foi fundada em 1893 e ensinava 

inglês, francês, russo e alemão, com um plano de estudos de cinco anos. As línguas 

inglesa e francesa, mais procuradas, eram lecionadas por professores chineses, ao 

passo que a língua russa e a língua alemã tinham professores nativos.  

 A Faculdade de Tradução foi fundada em 1898, no seio da Universidade de 

Beijing. A Faculdade de Tradução era a Escola de Estudos Combinados a que já se fez 

referência antes, a qual, depois de fechar em 1900, se transformou numa faculdade da 

Universidade Beijing, em 1903. O plano de estudos passou a ser de cinco anos, à 

semelhança do projeto atual, com um currículo que abrangia as seguintes 

componentes: 

1) Línguas estrangeiras: os alunos podiam escolher uma de entre as cinco 

seguintes línguas estrangeiras: inglês, francês, alemão, japonês ou russo.  

2) Disciplinas de tronco comum: esta componente abrangia a educação 

moral, a literatura chinesa, a história e a geografia, a matemática, a física, a química, 

as ciências da natureza, as artes, a ginástica, etc. 

3) Ciências específicas: que podiam ser relações internacionais, finanças ou 

educação (Fu, Ke, 1986; Li, Chuansong & Xu, Baofa, 2006). 

 

A carga horária semanal da faculdade era de 36 horas, ou seja, cada semana 

tinham seis dias úteis, havendo seis horas diárias de aulas. A faculdade tinha como 

objetivo formar alunos com um nível muito bom de língua estrangeira e de língua 

chinesa, para se dedicarem à tradução para chinês, à interpretação e à elaboração de 

dicionários. Em comparação com as escolas referidas anteriormente, esta faculdade 

tinha uma meta clara e estabelecia um nível mais alto para a educação dos alunos. 

Neste período, o ensino das línguas estrangeiras na China dependia muito dos 
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professores nativos. A maior parte das línguas eram ensinadas por este tipo de 

professores e só as línguas mais usadas, como a inglesa ou a francesa, eram 

lecionadas por professores chineses em algumas escolas.  

Além das cinco escolas referidas, com cursos específicos na área das línguas 

estrangeiras, estas eram também ensinadas nas escolas e universidades militares e 

científicas, de que são exemplo: a Escola de Marinha de Tianjin (1881), a Escola do 

Exército e Marinha de Cantão (1887), a Escola de Marinha de Nanjing (1890), a 

Escola Jiangnan de Maquinaria de Fabricação de Shanghai (1867), a Escola de 

Telecomunicações de Tianjin (1879) ou a Escola de Telecomunicações de Shanghai 

(1880). De facto, a dinastia Qing reconheceu a importância das ciências e da 

tecnologia que eram deficitárias naquela época na China. Para o desenvolvimento 

destas áreas do conhecimento, foi necessário recorrer a ensinamentos vindos do 

estrangeiro, tornando-se as línguas um meio indispensável para o acesso a tais saberes. 

Por isso, nas escolas militares e científicas era obrigatório o ensino de línguas 

estrangeiras como formação preliminar a qualquer outra.  

Em 1911, a dinastia Qing foi derrubada pela Revolução Xinhai
36

 e 

estabeleceu-se então a República da China. Entre 1911 e 1919 (Movimento 4 de 

Maio
37

), embora a China atravessasse uma época muito difícil, nunca se abandonou o 

ensino de línguas estrangeiras. Em 1912, o Ministério da Educação promulgou o 

sistema educativo da China, incluindo a educação primária, a educação secundária, a 

educação superior e a educação vocacional. Desde o segundo ou terceiro ano da 

                                                        
36 A Revolução Xinhai (10 de outubro de 1911 - 12 de fevereiro de 1912) provocou o derrube da dinastia Qing e o 

estabelecimento da República da China. Começou com a Revolta de Wuchang em 10 de outubro de 1911 e o 

espalhar da insurreição republicana através das províncias do sul, e culminou com a abdicação do imperador Pu Yi, 

em 12 de fevereiro de 1912, após longas negociações entre os regimes imperial e republicano rivais, sedeados em 

Beijing e Nanjing, respetivamente. Embora a revolução seja celebrada em 12 de fevereiro de 1912, quando a 

República da China formalmente substituiu a dinastia Qing, o conflito interno persistiu. O país sofreu uma 

Segunda Revolução, a "Era dos Senhores da Guerra" e conheceu a Guerra Civil antes da criação oficial da 

República Popular da China, em 1 de outubro de 1949. A Revolução Xinhai foi a primeira tentativa para 

estabelecer uma república na China, tendo conseguido com sucesso derrubar o governo anterior.  

Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Xinhai 
37 O Movimento 4 de Maio: no grande Tratado de Paris de 1919, assinado entre vencedores e derrotados da 

Primeira Guerra Mundial, as demandas chinesas para pôr fim ao estatuto semicolonial em que a China se 

encontrava não foram aceites, apesar do apoio do Presidente Woodrow Wilson, por oposição da Inglaterra, da 

França e do Japão. O fracasso dos diplomatas chineses na Conferência de Paz de Paris (1919) provocou enormes 

manifestações estudantis em Beijing, voltadas não só contra a dominação estrangeira, mas também contra a 

impotência do governo. A explosão social que teve início em 4 de maio de 1919 estendeu-se por diversas regiões 

do país congregando estudantes, jornaleiros, artesãos e trabalhadores. Os ministros filo-nipónicos foram obrigados 

a renunciar e a China não assinou o Tratado de Paz. 

Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Quatro_de_Maio 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1911
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Qing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senhores_da_guerra_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Chinesa
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escola primária, a língua estrangeira tornou-se uma disciplina obrigatória e, em alguns 

cursos universitários, ensinava-se duas línguas estrangeiras. Com o ensino de línguas 

estrangeiras, tanto por professores chineses como por professores estrangeiros, 

surgiram nesse tempo muitos tradutores notáveis, por exemplo, o grande tradutor e 

escritor Mao Dun
38

, que escreveu mais de 10 romances e inumeráveis contos e prosas, 

incluindo o famoso romance A Meia-Noite, e que traduziu também as obras Médico e 

O Incêndio no Mundo, entre outras. 

Além das escolas e universidades chinesas referidas, as escolas e universidades 

estrangeiras também desempenharam um papel importante no ensino das línguas na 

China, uma vez que, depois das Guerras do Ópio, cada vez mais estrangeiros entraram 

no país. Além das atividades políticas e económicas, chegaram também os 

missionários para divulgar as suas religiões, especialmente o catolicismo e o 

cristianismo genericamente considerado. Os quadros IX e X (Fu, Ke, 1986: 40) 

mostram o número crescente de missionários cristãos e particularmente católicos.  

 

Quadro IX - Número de missionários católicos 

Ano Número 

1900 886 

1910 1391 

1920 1364 

1930 2068 

1949 5346 

       Fonte: Fu, Ke, 1986: 40 

 

 

 

                                                        
38 Mao Dun (4 de julho de 1896 – 27 de maio de 1981) foi um tradutor e um escritor chinês muito famoso na 

China contemporânea, um dos principais escritores em língua chinesa do século XX. Ligado desde a sua fundação 

ao Partido Comunista Chinês, é considerado um representante do realismo socialista chinês. 
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Quadro X - Número de missionários cristãos não católicos 

Ano Número 

1840 20 

1853 618 

1889 1296 

1907 3833 

1920 8325 

      Fonte: Fu, Ke, 1986: 40 

 

As escolas e universidades estrangeiras na China desempenharam um papel 

muito importante no ensino das línguas. No início, eram os missionários que 

ensinavam as línguas estrangeiras aos chineses, com objetivos proselitistas. Porém, 

progressivamente foram surgindo outros professores que passaram a ter também em 

conta as ciências e as tecnologias. Todos eles contribuíram muito para o ensino das 

línguas estrangeiras na China, tendo surgido várias escolas estrangeiras de línguas, 

dentre as quais cabe destacar as que a seguir se referem.  

Em 1879, foi fundada em Shanghai a famosa Saint John's University. O 

missionário F. L. Hawks Pott, um americano, foi reitor dessa universidade durante 54 

anos. Nessa universidade todas as disciplinas eram ensinadas em língua inglesa, 

incluindo a literatura chinesa. Assim, exigia-se que os alunos, na sua maioria chineses, 

dominassem o inglês. Por isso, surgiram alguns escritores importantes nessa 

universidade, autores quer de obras em chinês, quer em inglês. Entre eles, incluem-se 

Lin Yutang e Zhang Ailing, dois dos escritores mais conhecidos na história literária 

contemporânea da China. Lin Yutang entrou na Saint John’s University em 1912 e 

formou-se em 1916. Em 1919, ele entrou na Universidade de Harvard e acabou o seu 

mestrado em Literatura Comparada em 1921. Depois, foi para a Universidade de 

Leipzig e concluiu o seu doutoramento em Ciências da Linguagem. Lin Yutang 

escreveu obras não só em chinês, mas também em inglês, como por exemplo, My 

Country and My People, Moment in Peking, as quais foram traduzidas para chinês e 
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são muito conhecidas e populares na China. Embora o inglês fosse uma língua 

segunda para Lin Yutang, ele escreveu muitas obras famosas nesse idioma. Na 

atualidade, há cada vez mais especialistas na didática do ensino de línguas 

estrangeiras na China, mas não voltou a aparecer nenhum outro grande autor que 

concomitantemente escreva em chinês e em inglês, como Lin Yutang (Fu, Ke, 1986; 

Li, Chuansong & Xu, Baofa, 2006). 

 

1.1.3.2 O ensino de línguas estrangeiras nos 30 anos anteriores à República  

Na época que antecedeu a implantação da República, a China viu-se sob a 

influência de duas forças políticas diferentes que dividiram o país e impuseram 

modelos de educação distintos: o Partido Comunista e o Partido Nacionalista.  

Na zona de influência do PC não existiu uma política estratégica, abrangente e 

sistemática de ensino de línguas estrangeiras durante esses 30 anos, sendo este ensino 

ditado pelas circunstâncias históricas que o país atravessou. Se o PC criou algumas 

escolas e departamentos universitários de línguas estrangeiras, nomeadamente a 

Escola de Línguas Estrangeiras, a Universidade de Shanghai e a Universidade de 

Yanan, fê-lo no propósito de que o ensino de línguas estrangeiras servisse a causa 

anti-Japão. A Escola de Línguas Estrangeiras foi a primeira dessas escolas, fundada 

pelo PC em 1920, com cursos livres de inglês, francês, alemão, russo, japonês. Porém, 

esta escola encerrou em julho de 1921.  

Quando começou a Guerra contra o Japão, na qual a China se viu envolvida 

entre 1937 e 1945
39

, o ensino de línguas estrangeiras tinha um objetivo muito claro: 

ajudar o PC na guerra contra o Japão. Assim, o japonês ensinado em cursos livres 

visou o conhecimento das características dos japoneses e da sua língua, com fins de 

contrainformação: os chineses podiam desta forma ler documentos do inimigo e 

escrever propaganda contra ele. 

Por outro lado, a ex-União Soviética apoiou a China na guerra contra o Japão, 

oferecendo medicamentos, livros e jornais em russo. Havia também técnicos e 

médicos russos a colaborarem no esforço de guerra, com os quais era necessário 

                                                        
39 Habitualmente designada de II Guerra Sino-japonesa. 



40 

 

comunicar. Ao mesmo tempo, os membros do PC estudavam cada vez mais o 

marxismo. Todas as razões referidas contribuíram para que um número crescente de 

chineses, especialmente os membros do PC, aprendessem a língua russa. 

Durante a guerra contra o Japão, evidenciaram-se duas universidades no ensino 

de línguas estrangeiras: o Departamento de Língua Russa da Universidade de Yanan e 

a Universidade de Estudos Estrangeiros de Yanan. O primeiro dedicou-se ao ensino da 

língua russa em cursos livres, oferecendo os níveis elementar, intermédio e avançado, 

habilitando os alunos do curso avançado a traduzir artigos dos jornais russos. Este 

departamento encerrou em 1943. Já a Universidade de Estudos Estrangeiros de Yanan 

foi fundada em abril de 1944, tendo começado também por ser um Instituto de Língua 

Russa. Nesta universidade, que funcionou apenas durante quatro anos mas que 

formou mais de 160 alunos, ensinava-se duas línguas: russo e inglês. Depois da 

fundação da RPC, a maior parte dos ex-alunos dedicou-se à política, à educação ou à 

investigação.  

No período da Guerra Civil, entre 1945 e 1949, o ensino de línguas 

estrangeiras privilegiou sobretudo a língua russa. Com a chegada do exército russo ao 

nordeste e ao norte da China, intensificaram-se os contactos dos militares com os 

habitantes locais. Para comunicar com eles, os chineses tiveram de aprender a sua 

língua. Por exemplo, na cidade de Haerbin havia uma escola - a Escola de Línguas 

Estrangeiras de Haerbin - onde se ensinou a língua russa durante dois a quatro anos. 

Resumindo, durante estes 30 anos de influência do PC, não existiu uma 

verdadeira política para o ensino sistemático de línguas estrangeiras, sendo que este 

foi fundamentalmente orientado por razões que se prenderam com a intenção de 

satisfazer necessidades ditadas pela guerra contra o Japão e pela Guerra Civil (Fu, Ke, 

1986: 42-55).  

Ao contrário do que aconteceu na zona de influência do PC, na zona dominada 

pelo PN foi criado um sistema de educação, inspirado no modelo ocidental, que 

incluía um planeamento sobre o ensino de línguas estrangeiras. Nesta zona, todos os 

alunos entravam na escola primária aos 6 anos. 
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Quadro XI - O sistema educativo na zona de influência do Partido Nacionalista 

 Ciclo de ensino  Duração 

1ª fase da escola primária 4 anos 

2ª fase da escola primária 2 anos 

1ª fase da escola secundária 3 anos 

2ª fase da escola secundária 3 anos 

Universidade 4-6 anos 

Fonte: elaboração própria 

 

Durante todo o período de influência do PN, o inglês foi a principal língua 

estrangeira estudada, devendo a sua aprendizagem começar a partir da 1ª fase da 

escola secundária. O método seguido para o ensino desta língua estrangeira tinha as 

seguintes características: 

 Embora se procurasse trabalhar as competências de audição, conversação, 

leitura e escrita, era colocada uma maior ênfase no desenvolvimento da capacidade de 

leitura. 

 Dava-se atenção à investigação ocidental nas áreas da linguística e da 

didática, começando a usar-se as teorias de O. Jespersen, H. E. Palmer, etc. Para além 

disso, alguns investigadores começaram a dar atenção às teorias da gramática 

funcional e de desenvolvimento da função comunicativa. 

 Algumas escolas começaram a usar compêndios originais publicados nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, em língua inglesa. Cumulativamente, dado que, na 

altura a China era um país semi-colonial, havia também muitos filmes e jornais em 

língua inglesa. 

 Nas universidades, a língua inglesa era ensinada no primeiro e segundo ano 

em todos os cursos. Procurava-se desenvolver principalmente as capacidades de 

leitura, através do recurso a documentos autênticos como jornais e livros publicados 

na Inglaterra ou nos Estados Unidos. 

 Muitas universidades abriram cursos de licenciatura em literatura estrangeira 
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(literatura inglesa), cujo currículo priveligiava sobretudo a história da literatura, 

reservando pouco espaço curricular para o estudo da literatura moderna e 

contemporânea. No final do quarto ano, os estudantes deviam escrever uma 

dissertação (Fu, Ke, 1986: 56-62). 

 

Cabe ainda referir, em jeito de conclusão, que antes da fundação da RPC, em 

1949, havia 205 universidades em todo o país e 41 delas tinham licenciaturas em 

línguas estrangeiras. Havia 919 professores de línguas estrangeiras nas universidades, 

representando 5.4% do número total de professores na China. 

 

1.1.3.3 O ensino de línguas estrangeiras depois de 1949 

Com a implantação da República Popular da China, depois da II Guerra 

Mundial, o ensino de línguas estrangeiras sofreu alterações importantes, sendo de 

considerar algumas fases distintas a que procuraremos de seguida fazer referência, 

necessariamente sucinta.  

 

Período entre 1949 e 1956 

No período imediatamente a seguir à fundação da RPC, as relações entre o 

governo chinês e o governo soviético mantiveram-se muito próximas, o que 

determinou a importância da língua russa na China. Neste período, com a ajuda da 

ex-União Soviética, estabeleceu-se um plano universitário para o ensino da língua 

russa. Em 1952, havia sete institutos em que se ensinava apenas a língua russa e 

muitas universidades chinesas abriram departamentos de russo. Em 1956, o número 

de professores de russo chegou a 1.960. Formaram-se 13.000 estudantes de língua 

russa nestes sete anos. 

Embora seja notório que o ensino de russo se desenvolveu muito rapidamente 

entre 1949 e 1956, o governo prestou menor atenção ao ensino de outras línguas 

ocidentais e orientais. Por falta de visão de longo prazo, o governo fechou muitos 

departamentos de língua inglesa e de outras línguas ocidentais. Em 1952, existiam 

somente oito departamentos de língua inglesa, três departamentos de língua francesa e 
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três departamentos de língua alemã em todo o país. Só a partir de 1956, o governo 

voltou a reconhecer a importância e a desenvolver o ensino de outras línguas 

ocidentais e orientais. No final de 1956, havia já 23 universidades chinesas com 

departamentos de língua inglesa e mais de 2.500 alunos. Cinco universidades tinham 

cursos de língua francesa e quatro universidades tinham cursos de língua alemã. O 

quadro XII mostra o número dos alunos dos cursos de licenciatura em línguas 

ocidentais naquele ano (Hu, Wenzhong, 2009; Li, Chuansong & Xu, Baofa, 2006). 

 

Quadro XII - Alunos dos cursos de licenciatura em línguas ocidentais (1956) 

Línguas Número de alunos 

Inglês 2.500 

Francês 420 

Alemão 460 

Espanhol 82 

Romeno 18 

Polaco 21 

Checo 23 

Fonte: Fu, Ke, 1986: 72. 

 

Embora os números apresentados não sejam significativos, tendo em conta a 

população chinesa, quando comparados com os dados de 1952, eles representam já 

um aumento significativo. Paralelamente, também cresceu o número de professores de 

línguas estrangeiras, como se pode comprovar a partir dos dados do quadro abaixo. 
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Quadro XIII - Professores dos cursos de licenciatura em línguas ocidentais (1956) 

Línguas Professor Professor 

auxiliar 

Leitor Leitor 

auxiliar 

Total 

Inglês 132 68 183 162 545 

Alemão 18 4 17 27 66 

Francês 32 7 40 44 123 

Espanhol   1 10 11 

Romeno    2 2 

Polaco    4 4 

Checo    3 3 

Total 182 79 241 252 754 

Fonte: Fu, Ke, 1986: 72. 

 

Período entre 1957 e 1966 

Em 1957 e 1958, o governo começou a controlar o número de alunos de língua 

russa e a reduzir os departamentos dessa língua uma vez que, devido ao elevado 

número de estudantes que se formavam em russo, muitos não encontravam emprego 

na final da licenciatura. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se o ensino de outras línguas 

ocidentais. O Instituto de Radiodifusão de Beijing foi uma das universidades que se 

destacou no ensino das línguas estrangeiras naquele período. Fundado em 1959, abriu 

cursos de licenciatura em línguas estrangeiras, como inglês, persa, espanhol, italiano, 

português e turco, sendo a primeira universidade a abrir uma licenciatura em língua 

portuguesa na China.  

Nos anos 60, com o intuito de desenvolver as relações políticas com países 

estrangeiros e de promover o estudo das ciências e das tecnologias segundo o modelo 

ocidental, o governo chinês debruçou-se sobre o ensino de línguas estrangeiras nas 

escolas secundárias. Em dezembro de 1964, foi promulgado o Plano do Ensino de 

Línguas Estrangeiras para os Próximos sete Anos, o qual previa a diminuição dos 

cursos de língua russa e o crescimento contínuo de outras línguas estrangeiras. Neste 

plano estipulava-se que o inglês devia ser a principal língua estrangeira nas escolas 
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secundárias e nas universidades. Além disso, pedia-se também que as universidades 

de estudos estrangeiros contemplassem uma oferta de 40 línguas estrangeiras 

diferentes, incluindo o inglês, o espanhol, o alemão, o árabe, entre muitas outras. 

Previa-se ainda que os alunos chineses fossem enviados para o estrangeiro, a fim de 

aprenderem as respetivas línguas em contexto de imersão.  

Este plano deu um significativo contributo para o ensino das línguas 

estrangeiras na China. Mas, infelizmente, foi interrompido em 1966, quando começou 

a Grande Revolução Cultural (Hu, Wenzhong, 2009; Fu, Ke, 1986). 

 

Período de 1966 a 1976 (os anos da Grande Revolução Cultural) 

A Grande Revolução Cultural (ver nota 4, pág. 9) foi um desastre para a China, 

a vários níveis. Entre 1966 e 1970, o ensino das línguas estrangeiras foi quase 

completamente interrompido. Por um lado, alguns membros do governo achavam que 

as línguas estrangeiras não eram importantes para o desenvolvimento do país e que 

este poderia desenvolver-se sem qualquer contacto com outros países. Por outro lado, 

o conhecimento de línguas estrangeiras podia levantar suspeitas de espionagem. Neste 

contexto, o governo deportou muitos professores de línguas e também cidadãos que 

falavam línguas estrangeiras para os campos, onde eram obrigados a realizarem 

trabalhos agrícolas. Isto foi um grande ataque para o ensino de línguas estrangeiras na 

China.  

Estas circunstâncias mudaram a partir de 1970, quando muitos países 

estabeleceram relações diplomáticas com a China, nomeadamente a Itália, o Canadá, 

o Chile, a Bélgica, a Turquia, a Irão, o Japão, a Inglaterra, a Alemanha, o México, a 

Austrália, entre outras nações. Especialmente depois da entrada da China nas Nações 

Unidas (1971) e da visita oficial de Nixon, então presidente dos Estados Unidos, à 

China (1972), o governo chinês reconheceu a importância do ensino das línguas e 

emprestou-lhe um novo fôlego. Em 1971 e 1972, muitos departamentos de línguas 

estrangeiras recomeçaram a receber alunos, tendo mesmo alguns deles alargado a sua 

oferta educativa a novas línguas. Por exemplo, a Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Shangai iniciou o ensino das línguas albanesa, italiana, grega e 
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portuguesa. O país acolheu também muitos estrangeiros para ajudar no ensino de 

línguas na China. 

Os esforços para desenvolver o ensino das línguas estrangeiras foram porém 

insuficientes, muito por causa da influência da ideologia política, que condicionava 

todos os manuais em função da divulgação de slogans políticos: "viva Mao Zedong" 

era uma das expressões recorrentes dos manuais escolares
40

. De facto, estas 

estratégias educativas não eram ditadas por razões de natureza científica e não 

contribuíram para a aprendizagem das línguas estrangeiras. Nesse tempo, também não 

se realizavam exames, nem o exame nacional para entrar nas universidades, nem os 

exames finais nas universidades. Todos os alunos se formavam sem obterem uma 

classificação e as universidades distribuíam-lhes trabalhos, sem que os alunos 

pudessem interferir ou opinar sobre essa escolha.  

A situação mudou apenas a partir de 1976, com o fim da Grande Revolução 

Cultural (Hu, Wenzhong, 2009; Fu, Ke, 1986). 

 

Depois de 1976 

Depois do desastre da Grande Revolução Cultural, a China começou a 

recuperar graças à ação do líder desse tempo, Deng Xiaoping
41

, que impulsionou o 

desenvolvimento das ciências, da tecnologia e da educação. Em março de 1979, o 

Ministério da Educação promulgou As Sugestões sobre o Desenvolvimento do Ensino 

das Línguas Estrangeiras, com base nos seguintes princípios: 

  Desenvolvimento do ensino das línguas estrangeiras nas escolas primárias e 

nas escolas secundárias. 

 Criação de cursos livres de línguas estrangeiras nas universidades, de acesso 

livre. 

                                                        
40 Mao Zedong: (26 de dezembro de 1893 - 9 de setembro de 1976) foi um político, teórico, líder comunista, 

ditador e revolucionário chinês. Liderou a Revolução Chinesa e foi o arquiteto e fundador da República Popular da 

China, governando o país desde a sua criação, em 1949, até à sua morte em 1976. A sua contribuição teórica para o 

marxismo-leninismo, estratégias militares, e as suas políticas comunistas são conhecidas coletivamente como 

maoísmo. Consultado em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%C3%A9-Tung. 
41 Deng Xiaoping: (22 de agosto de 1904 - 19 de fevereiro de 1997) foi o secretário-geral do Partido Comunista 

Chinês (PCC), sendo, de fato, o líder político da República Popular da China entre 1978 e 1992. É o criador do 

chamado socialismo de mercado, regime vigente na China moderna. Consultado em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping  

http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolucion%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chineses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mao%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%C3%A9-Tung
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1904
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Chin%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Chin%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
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  Apoio às universidades para criação de departamentos de estudos 

estrangeiros. 

 Definição de uma estratégia e de um planeamento a longo prazo para o 

desenvolvimento das línguas estrangeiras. 

  Formação de mais professores de línguas estrangeiras e melhoria das suas 

competências linguísticas. 

  Fortalecimento da investigação sobre a didática e as ciências linguísticas. 

  Melhoria dos materiais pedagógicos de ensino das línguas estrangeiras. 

 

Estas diretrizes permitiram o desenvolvimento do ensino de línguas e, no final 

de 1984, ensinava-se já 34 línguas estrangeiras na China, incluindo muitos idiomas de 

menor expressão, como urdu, sinhala, hausa, swahili ou esperanto. Estes números 

transformaram-se, no final de 2011, em quase 300 milhões de pessoas que estudavam 

56 línguas estrangeiras diferentes na China. Na atualidade, há 10 universidades de 

estudos estrangeiros, com principal foco na aprendizagem de línguas. Para além disso, 

quase todas universidades chinesas têm departamentos de línguas estrangeiras, com 

cursos ao nível da licenciatura e, cada vez mais, de mestrado. Em toda China, há 210 

universidades com cursos de mestrado em língua e cultura inglesas, 72 universidades 

que incluem na sua oferta letiva cursos de mestrado em língua e cultura japonesas, 40 

universidades que têm cursos de mestrado em língua e cultura russas e 17 

universidades com mestrados em língua e cultura francesas.  

Sem dúvida nenhuma, o ensino das línguas estrangeiras vem-se desenvolvendo 

muito rapidamente na China e a crescente cooperação com o exterior nos setores da 

política, da cultura, dos negócios e da educação aumentará ainda mais a necessidade 

de recursos humanos especializados que falem línguas estrangeiras, pelo que se prevê 

um desenvolvimento ininterrupto nesta área (Hu, Wenzhong, 2009). 

 

A situação do ensino de língua portuguesa na China 

O desenvolvimento do ensino da língua portuguesa na China pode ser 

analisado em três fases: uma fase inicial; uma segunda fase em que se verificou uma 
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interrupção; e uma última fase, de recuperação e rápido desenvolvimento do ensino 

do português. 

Após 1949, data da fundação da República Popular da China, o país alargou 

bastante as relações diplomáticas com o estrangeiro. Consequentemente, para além do 

ensino de uma língua estrangeira se tornar obrigatório no ensino secundário 

(inicialmente o inglês e o russo), foram implementadas uma série de políticas para 

formar quadros em línguas estrangeiras com menor expressão, com o objetivo de 

responder à crescente e rápida necessidade de tradutores e intérpretes para atuarem no 

plano político. Nessa altura, fundaram-se cursos de línguas estrangeiras em diversas 

universidades, incluindo os cursos de licenciatura em língua portuguesa.  

Com o aprofundamento da realidade histórica referida anteriormente, de 

abertura crescente e de contactos intensos com os países lusófonos, criou-se a 

primeira licenciatura em língua portuguesa no Instituto de Radiodifusão de Beijing, 

em 1960, atualmente designada como Universidade de Comunicação da China (UCC). 

O curso, com duração de quatro anos, tinha 23 alunos, todos eles finalistas do curso 

de tradutores/intérpretes de língua russa. Como na altura havia falta de professores, o 

Partido Comunista Internacional, sediado na ex-União Soviética, enviou uma 

professora brasileira, Mara Mazozini, para ajudar no ensino da língua portuguesa 

nessa universidade. Ela foi a primeira professora estrangeira a lecionar na licenciatura 

em língua portuguesa na China. Quatro anos depois, 18 de entre esses 23 alunos 

obtiveram o grau de licenciado.  

 

Alguns meses depois da fundação do curso de licenciatura em língua 

portuguesa no Instituto de Radiodifusão de Beijing, foi aberto no 

Instituto de Línguas Estrangeiras de Beijing, atualmente a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing (UEEB), um curso 

intensivo de língua portuguesa, com duração de dois anos e meio e 

com uns 10 alunos, que também eram finalistas e 

tradutores/intérpretes de língua russa. (Wang, Suoying, 2001: 178) 
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Pode-se dizer que o Instituto de Radiodifusão de Beijing e o Instituto de 

Línguas Estrangeiras de Beijing foram as primeiras universidades que apostaram em 

cursos de língua portuguesa.  

Após esta primeira turma do curso da língua portuguesa na UCC, a 

universidade recebeu também outra, em 1964, e duas em 1965, para além de 

professores brasileiros, angolanos e portugueses. Naquele período, formaram-se cerca 

de 90 alunos na UCC. Infelizmente, com o começo da Revolução Cultural, o ensino 

da língua portuguesa na UCC foi interrompido, sendo retomado apenas no ano 2000. 

No que respeita à UEEB, o curso de língua portuguesa, iniciado em 1961, 

nunca foi interrompido. Até hoje, aquela universidade já formou mais de 300 alunos, 

tendo grande tradição no ensino da língua portuguesa. Os primeiros dois professores 

deste curso eram licenciados do departamento de espanhol, com apenas um ano de 

formação suplementar em língua portuguesa na UCC. Esta universidade recebeu 

alunos de quatro em quatro anos antes de 1992, de dois em dois anos entre 1992 e 

1998 e anualmente desde 1998 (com exceção de 2001 e 2006).  

Para a história do ensino de português na China é ainda relevante mencionar a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Shangai (UEES), onde o curso de 

licenciatura em língua portuguesa começou em 1977, com apenas 10 alunos. A 

universidade recebeu alunos de quatro em quatro anos, entre 1985 e 2000, sendo cada 

turma composta por 10 a 15 alunos. Entre 2000 e 2004, esta universidade recebeu 

alunos de dois em dois anos, passando a receber alunos anualmente desde então. 

A maior parte dos alunos das primeiras turmas de língua portuguesa, depois de 

se formar, começou a trabalhar em departamentos governamentais, nomeadamente no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e na Rádio Internacional da China. Mas os 

alunos da UEES preferem trabalhar em Shangai ou em zonas próximas, onde têm 

mais oportunidades nos negócios, ao invés de ocuparem cargos nos departamentos 

governamentais. 

Atualmente há 20 universidades com cursos de licenciatura em língua 

portuguesa na China continental, formando anualmente cerca de 500 alunos. Tendo 

em conta as necessidades do mercado de trabalho, este número ainda é muito pequeno 
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e não satisfaz a procura de tradutores e intérpretes de língua portuguesa, pelo que se 

prevê que mais universidades abram cursos de licenciatura em língua portuguesa no 

futuro, especialmente na próxima década (Yan, Qiaorong, 2008; Wang, Jiangmei, 

2007; Zheng, Shanpei, 2010). 

 

1.1.4 A despesa pública em educação na China 

A despesa pública em educação é um investimento que pode ajudar a promover 

o crescimento económico, aumentar a produtividade, contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e social e reduzir as desigualdades sociais. A despesa 

pública em educação em relação ao PIB, indica a prioridade que um país dá a esta 

área fundamental. A proporção dos recursos financeiros alocados à educação é o 

resultado das escolhas feitas por governos, empresas, estudantes e as suas famílias, e é 

parcialmente influenciada pelo número de matrículas na educação. Tendo em conta 

que a maior parte da despesa em educação vem do orçamento público, esta é 

examinada pelos governos, especialmente nos momentos de contenção orçamental e 

de crise económica. Analisar-se-ao de seguida os números da despesa pública em 

educação quer do governo chinês, quer de alguns governos estrangeiros, no sentido de 

antever o futuro.  

 

1.1.4.1 O investimento do governo chinês no setor da educação 

Em 1993, o governo central promulgou o Planeamento da Reforma e do 

Desenvolvimento da Educação Chinesa, que previa o aumento gradual da 

percentagem da despesa pública de educação no Produto Interno Bruto (PIB), até 

atingir os 4%, o que corresponde à percentagem média nos países em 

desenvolvimento, no fim do século XX. Essa meta foi alcançada em 2012
42

. No 

entanto, este é só um indicador nominal do nível da educação de um país, sendo que 

no caso da China, não traduz uma efetiva resposta às necessidades reais do setor. A 

falta de investimento público influencia negativamente o desenvolvimento da 

                                                        
42 A Despesa Pública na China, consultado em  

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWm 

LkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7. 

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
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educação, exigindo que as famílias gastem muito dinheiro na educação das crianças. 

Uma parte das famílias não consegue suportar o custo dos estudos e, em consequência 

disso, os jovens não podem frequentar o ensino superior.  

Em 2010, o ex-primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, aludiu à importância 

de aumentar a despesa pública em educação, durante a Reunião da Educação Chinesa. 

Depois da Reunião, foi aprovado o Planeamento da reforma e do desenvolvimento da 

educação chinesa a médio e longo prazos, documento que refere novamente a 

intenção de atingir a meta de 4% da despesa pública em educação no PIB, em 2012. 

No ano em questão, a despesa pública da China com educação atingiu a 2,2 

biliões de RMB, representando 4% do PIB. Foi a primeira vez, depois da fundação da 

RPC, que o país atingiu a percentagem média do investimento dos países em 

desenvolvimento (o quadro XIV permite visualizar a evolução da despesa em 

educação e o seu peso no PIB chinês). 

Quadro XIV - Despesa pública com a educação na China (1993-2012) 

Ano Despesa pública  

(milhões de RMB
*
) 

PIB 

(milhões de RMB) 

Percentagem  

(%) 

1993 867,76 34.634,4 2.51 

1994 1.174,74 46.759,4 2.51 

1995 1.411,52 58.478,1 2.41 

1996 1.671,70 67.884,6 2.46 

1997 1.862,54 74.462,6 2.50 

1998 2.032,45 78.345,2 2.59 

1999 2.287,18 82.067,5 2.79 

2000 2.562,61 89.468,1 2.86 

2001 3.057,01 97.314,8 3.14 

2002 3.491,40 105.172,3 3.32 

2003 3.850,60 117.390,2 3.28 

2004   4.465,90 136.875,9 3.26 

2005 5.161,10 183.867 2.81 

2006 6.348,40 210.871 3.01 

2007 8.280,20 246.618 3.35 

2008 10.463,32 300.670 3.48 

2009 12.039,17 335.353 3.59 

2010 14.566,18 397.983 3.66 

2011 16.116 471.564 3.42 

2012 22.000 519.322 4.24 
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Fonte: Agência Xinhua43  
*RMB: Entidade de referência monetária na China. Segundo o câmbio atual, 8.24 RMB equivale a um euro. 

 

Embora a percentagem da despesa pública em educação no PIB não tenha 

crescido continuamente, registando-se uma flutuação no ano de 2004, ela aumentou 

de 2.51%, em 1993, para 4.24% quase 20 anos depois, percentagem que iguala a 

média gasta nos países em desenvolvimento, no setor educativo. 

De facto, depois da política de reforma e abertura em 1987 (ver nota 8, pág. 

10), a economia chinesa desenvolveu-se rapidamente e o PIB aumentou todos os anos, 

assim como a despesa pública em educação. Ainda assim, em termos percentuais, o 

crescimento da despesa pública em educação é muito mais baixo que o crescimento 

do PIB. Ou seja, registou-se um aumento desequilibrado em relação à performance 

económica do país, persistindo ainda uma diferença significativa em relação ao 

investimento educativo registado em muitos países em desenvolvimento e nos países 

desenvolvidos. 

 

 

1.1.4.2 A despesa pública com educação na China e nos países da OCDE: análise 

comparativa
44

 

Uma despesa pública em educação adequada é um fator importante para o 

desenvolvimento de um país, refletindo-se obviamente nos níveis de formação e 

qualificação da sua população. Existem dois indicadores nacionais que refletem os 

esforços feitos pelo governo no setor educacional: a despesa pública global em 

educação e a percentagem desta no PIB. Uma vez que os países possuem diferentes 

níveis de desenvolvimento, uma comparação absoluta da despesa pública em 

educação seria incompleta face à realidade nacional, pelo que os investigadores 

analisam as percentagens desta despesa no PIB, para comparar o investimento 

educacional e o desenvolvimento da educação de um país. 

                                                        
43Consultado em  

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tj

FJ2s7jI3 eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7 
44 A OCDE - Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico (em inglês OECD - Organization for 

Economic Cooperation and Development) tem 29 países membros. 

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
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Muitos países desenvolvidos possuem uma percentagem da despesa pública 

em educação estável, com o peso no PIB a rondar os 5%. Em muitas outras nações, 

em vias de desenvolvimento, a percentagem é de cerca de 4%
45

, patamar que, como já 

foi referido, a China só atingiu em 2012
46

. O país deverá continuar a apostar no 

investimento na educação, por forma a alcançar os países desenvolvidos neste setor. 

Segundo o relatório Education at a Glance: OECD Indicators com dados 

relativos ao período compreendido entre 2000 e 2011, a despesa pública em educação 

chegou a representar 5.2% do PIB nacional em alguns Estados-membros, sendo que 

nos países que não pertencem à OCDE representou 4.9% (dados do ano 2000). A 

média da despesa foi de 4% em 26 dos 29 membros da OCDE (os três países que não 

alcançaram essa percentagem foram o Japão, a Turquia e a Grécia). Nesse ano, a 

percentagem desta despesa no PIB chinês foi apenas de 2.86%, significando que o 

governo chinês não privilegiou o setor de educação. O Gráfico I possibilita uma 

análise comparativa entre os países membros da OCDE, no que respeita à despesa 

pública em educação, entre 2000 e 2008.  

 

Gráfico I - Percentagem da despesa pública em educação no PIB para todos os níveis 

de ensino e índice de mudança relativo ao período de 2000-2008 

 

Fonte: Education at a Glance 2011: OECD Indicators 

 

                                                        
45 Consultado em http://economy.lnd.com.cn/htm/2013-05/08/content_2893322.htm. 
46 Consultado em http://edu.ifeng.com/news/201002/0221_6978_1550865.shtml. 

http://economy.lnd.com.cn/htm/2013-05/08/content_2893322.htm
http://edu.ifeng.com/news/201002/0221_6978_1550865.shtml
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Analisando o gráfico, podemos concluir que todos os países da OCDE 

investiram uma proporção substancial dos seus recursos nacionais na educação. 

Considerando todas as fontes de investimento, públicas e privadas, nos países da 

OCDE, em 2008, a despesa pública média em educação representou 6.1% do PIB. 

Entre os Estados-membros, destacam-se o Chile, a Dinamarca, a Islândia, Israel, a 

Coreia, a Noruega e os Estados Unidos, onde a despesa com a educação chegou pelo 

menos aos 7% do PIB. Em sete dos países da OCDE essa percentagem ficou entre os 

4% e os 5%, e em apenas dois países não chegou a 4%: na China e na Indonésia. Na 

China, a percentagem desta despesa foi apenas de 3.3% do PIB, o investimento mais 

baixo entre os 29 Estados-membros da OCDE. 

A falta de investimento público em educação na China e a atual tendência de 

construir escolas e universidades modernas, sobretudo em termos de infraestruturas e 

equipamentos, têm conduzido a uma lógica de gestão empresarial por parte das 

escolas e universidades, fenómeno que pode afetar negativamente a qualidade do 

ensino ministrado, na medida em que é orientado para o lucro. Urge, portanto, 

aumentar a despesa pública em educação por parte do governo chinês. 

 

 

 

1.1.4.3 O investimento no ensino superior na China e no mundo 

Antes de se comparar também o investimento no ensino superior, analise-se 

previamente a percentagem de entrada de estudantes nas universidades em vários 

países, indicador importante para a análise do nível da educação superior e para 

permitir situar a China face aos restantes países. O quadro abaixo reflete a 

percentagem de ingresso de alunos no ensino superior face ao número de jovens que 

terminam o ensino secundário, em 10 países de referência, depois agrupados em seis 

zonas geográficas mundiais.  
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Quadro XV - Entrada de alunos nas universidades em 10 países e 6 zonas com 

posições política e económica mais importante no mundo 1999-2007 (%) 

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Brasil 14.5 16.1 17.8 20.1 22.3 23.8 25.5  30.0 

Rússia     65.1 69.0 71.1 72.3 74.7 

Índia  9.6 9.9 10.4 10.9 9.5 11.0 11.8  

China 6.4 7.7 9.9 12.7 15.5 17.8 19.6 21.6 22.9 

Japão 45.1 47.4 49.0 50.5 52.1 54.0 55.3 57.3 58.1 

Coreia 72.6 78.4 83.3 86.8 88.5 89.9 91.0 92.6 94.7 

Estados 

Unidos da 

América 

73.0 69.0 69.9 80.5 82.3 82.1 82.2 81.8 81.7 

Inglaterra 59.7 58.1 59.0 62.9 62.7 59.9 59.4 59.3 59.1 

França 52.4 52.9 53.5 53.3 55.3 55.8 56.1 56.2 55.6 

Itália 47.1 48.6 52.0 55.2 58.9 62.9 65.3 67.0 68.1 

América do 

Norte e Europa 

ocidental 
61.2 60.1 61.5 67.0 68.8 69.5 69.7 69.7 69.8 

Europa Central e 

de Leste 37.8 40.7 44.4 47.9 51.4 54.4 57.1 59.6 62.1 

América Latina 
e Caraíbas 21.5 22.5 24.1 25.7 27.2 28.8 30.1 31.6 34.2 

Ásia de Leste e 

países do 

Pacífico 
13.9 15.0 17.0 18.9 20.7 22.4 23.4 24.6 25.8 

Ásia do Sul e 

Oeste  8.7 9.0 9.3 9.7 8.9 10.2 11.0 11.4 

Ásia Central 18.3 19.7 21.4 22.8 23.6 24.4 24.3 24.5 24.3 

Fonte: UNESCO47, Education data and indicators, 2009. 

 

Na América do Norte e na Europa Ocidental a educação superior está bastante 

desenvolvida: em 2007, a percentagem de entrada atingiu 69.8% dos jovens com o 

ensino secundário concluído. Os níveis de ingresso na Europa Central e de Leste 

foram igualmente altos (62.1%), enquanto na América Latina e Caraíbas, na Ásia de 

leste e nos países do Pacífico, bem como na Ásia Central, a educação superior está 

ainda em fase de desenvolvimento, sendo as percentagens de entrada nas 

                                                        
47 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; em português designa-se como 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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universidades passíveis de melhorias consideráveis. A Ásia do Sul e Oeste possui a 

percentagem mais baixa, significando que os países desta região precisam de encetar 

esforços para o desenvolvimento do ensino superior (Yue, Changjun, 2010). 

No contexto dos países BRIC
48

, a China possui uma percentagem de entrada 

no ensino superior mais alta que a Índia, mas relativamente baixa que a Rússia. 

Embora tenha registado um grande salto, de 6.4% em 1999 para 22.9% em 2007, este 

número não é correspondente ao desenvolvimento de um país que é já considerado 

uma das maiores economias mundiais.  

Como já se referiu anteriormente, depois de 1987, a economia chinesa 

desenvolveu-se de uma forma muito rápida, alcançando o terceiro lugar no mundo em 

2008. Com o desenvolvimento económico, a despesa pública com a educação 

aumentou anualmente, passando de 729 milhões de RMB, em 1992, para 8.280 

milhões de RMB, em 2008. Este crescimento traduziu-se em mais oportunidades de 

entrada e de frequência em todos os níveis de ensino e garantiu uma melhor qualidade 

educativa. Mas, analisando o peso da despesa pública em educação no PIB em vários 

países, constata-se que a China ainda está muito atrasada nesta matéria.  

O investimento também cresceu consideravelmente no setor do ensino superior 

até 1999. Após essa data, com do aumento do número de alunos nas universidades, a 

despesa pública dirigida ao ensino superior na China sofreu uma queda ao longo de 

vários anos consecutivos, não no valor total mas no valor per capita. Em 2000, a 

despesa pública no ensino superior per capita era de 10.054 RMB, baixando para 

8.661 em 2006 (Yue, Changjun, 2010). Para ter uma perceção mais concreta, 

observe-se o gráfico sobre a evolução da despesa pública relacionada com o ensino 

superior. 

 

 

 

                                                        
48 Os países BRIC são um conjunto de quatro países em desenvolvimento: o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, os 

quais se destacam por um rápido desenvolvimento económico.  
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Gráfico II - Despesa pública chinesa com o ensino superior 1983-2005 (%)
49

 

 

 

De acordo com o gráfico acima, a percentagem da despesa pública passou de 

92% do orçamento total para o ensino superior, em 1993, para 45% em 2005, o que 

representa uma diminuição de 47 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, o valor das 

propinas pagas no ensino superior foi-se tornando mais significativo - passando de 6%, 

em 1993, para 34% em 2005 - para o financiamento do mesmo. Acredita-se que a 

despesa pública se reflete direta e proporcionalmente na qualidade da educação: nos 

países onde há sobretudo universidades públicas, pode dizer-se que quanto maior for 

o investimento público na educação, melhor é a qualidade da mesma. Em 2005, 

74.2% do financimento do ensino superior provinha da fundos públicos nos 17 países 

mais desenvolvidos, atingindo em média os 68.8% nos 22 países em vias de 

desenvolvimento. Ora, nesse ano, os dinheiros públicos representaram apenas 45% 

das receitas do ensino superior na China, percentagem que contrasta de uma forma 

clara com a realidade apresentada quer nos países desenvolvidos, quer na maioria dos 

países em desenvolvimento. 

Desde a adoção de políticas de reforma e abertura que a China tem vindo a 

apostar mais fortemente no setor económico, o que significa menos investimento na 

                                                        
49 Consultado em 

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tj

FJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7  

http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
http://wenku.baidu.com/link?url=Q4ej6K41NMrb0EN4XNPLgZv8lEF4-qDRdBcjikWSWmLkzK8IeEy0r_OeT9tjFJ2s7jI3eP6Q5o9dR2KXf9qFi2AndTGijXHhGPH3CREfpD7
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educação, na saúde pública e nos serviços públicos em geral. A China precisa de fazer 

esforços sérios para alcançar outros países ao nível do investimento no ensino 

superior, no que respeita ao acesso às universidades e à despesa pública alocada a tal 

fim. Refira-se, no entanto, que aumentar exponencialmente o acesso dos jovens ao 

ensino superior é uma tarefa hercúlea, na medida em que exige, face à densidade 

populacional chinesa, um grande investimento em infraestruturas e qualificação de 

professores, para assegurar um ensino de qualidade. Um aumento rápido do número 

de estudantes universitários poderá ter consequências negativas, às quais aludiremos 

no final do presente capítulo. 

 

1.2 O estilo de aprendizagem dos alunos chineses e “educação para os exames” 

Quando falamos do “estilo de aprendizagem” dum indivíduo, referimo-nos ao 

seu hábito de pensar, de agir, de perceber e de memorizar (Liu, Ruiqing, 2003: 183). 

Ellis defende que “Cognitive style is a term used to refer to the manner in which 

people perceive, conceptualize, organize, and recall information. Each person is 

considered to have a more or less consistent mode of cognitive functioning”. (Ellis, 

1985: 114) 

A própria língua bem como o ensino tradicional da literacia enraizou, de certo 

modo, o estilo de aprendizagem de um povo, a saber: 

1. Método de aprendizagem de escrita e literatura por memorização e repetição; 

2. Modelo de pensamento por imagem (devido à escrita chinesa de origem 

pictográfica e ideográfica), sendo a maioria dos chineses aprendentes visuais 

(50-80%) (Pan, Ling, 2007: 19); 

3. Tendência para dependência do contexto (a língua chinesa é uma língua de 

alto contexto, uma vez que a sua gramática não apresenta flexões e as palavras 

mudam em morfologia e semântica, conforme a posição na frase bem como no 

contexto). Isto resulta na dificuldade da aprendizagem de uma língua cuja 

cultura e realidade sejam muito distantes.  

Alguns investigadores usaram termos diferentes para descrever a dicotomia de 
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estilos cognitivos entre os ocidentais e os chineses. Por exemplo, psicólogos 

cognitivos como Witkin e Goodenough (1981) distinguiram os tipos cognitivos em 

termos de 'campo-dependência' e 'campo-independência', enquanto Pask (1988) 

refere-se a eles como abordagens "holísticas" e "serialistas". Se os americanos têm um 

estilo analítico cognitivo que separa o objeto do seu ambiente, eles são mais 

"independentes do campo" do que os chineses. Para Witkin e Goodenough, os alunos 

independentes do campo tendem a experimentar os componentes de um campo 

estruturado analiticamente, como separado do seu fundo, e impor estrutura. Em 

contraste, os chineses são mais dependentes do campo, menos analíticos, e prosperam 

mais em situações onde a aprendizagem é menos estruturada. Por outras palavras, eles 

são menos aptos a estruturar e analisar atividades mas, por outro lado, são capazes de 

perceber o estímulo globalmente. 

A cultura de um povo também influencia o comportamento dos alunos na sala 

de aula, nomeadamente na obediência, atitude passiva, papel dominante e controlador 

do professor.  

Os psicólogos cognitivos têm argumentado que a diversidade cultural é 

baseada em processos cognitivos incorporados que moldam o comportamento. Por 

exemplo, Nisbett (2003) e outros argumentaram que a cognição não é universal, mas 

profundamente influenciada pela cultura. Além disso, os grupos que compartilham e 

transmitem experiências construídas estão imbuídos de padrões culturais de 

pensamento e resposta (Luckmann, 1966). Assim, a cultura é sobretudo desenvolvida 

cognitivamente, a diversidade comportamental é produto de traços culturais que estão 

profundamente inseridos nos processos cognitivos. Além disso, as experiências 

humanas são moldadas na matriz de valores sociais, preocupações éticas e 

aprendizagem formativa, e essas experiências constituem o quadro central da mente. 

As tradições culturais e as práticas sociais produzem uma profunda diferença na 

forma como as pessoas pensam, sentem e interagem, tornando a psicologia de um 

indivíduo um produto da cultura.  

A sociedade chinesa é fortemente influenciada pelo Confucionismo desde a 

Antiguidade, sendo a obediência um dos núcleos do pensamento de Confúcio. Em Os 



60 

 

Analectos de Confúcio
50

, Yan Yuan
51

 conta uma história em que o rei Qijing gong 

pediu orientação sobre a governação do seu país a Confúcio. Confúcio respondeu: O 

rei, os chancheleres, os pais e os filhos devem cumprir as suas responsabilidades 

respetivas. O rei disse: O Mestre tem totalmente razão. Se o rei, os chanceleres, os 

pais o os filhos não cumprissem as suas funções, o Estado estaria fora da ordem 

desejável e eu não conseguiria os meus cereais.
52

 Este diálogo entre Confúcio e o 

imperador Qijing expressa o conceito do filósofo acerca das classes sociais da antiga 

China, onde cada pessoa assume uma função social e deve cumprir as tarefas 

correspondentes. Por exemplo, o imperador deve governar o país, mas nunca cultivará 

a terra; um chanceler deve fazer o que o rei pede, o pai deve ser um exemplo para o 

seu filho e o filho deve demonstrar piedade filial em relação aos seus pais. Alguns 

investigadores pensam que esta passagem é uma mera clarificação das diferentes 

funções sociais, enquanto outros defendem que esta é uma teoria de classes ou de 

“obediência”. Os governantes, durante os milhares de anos que durou a sociedade 

feudal, divulgaram este pensamento para incutir a obrigação moral da obediência, 

reforçando desta forma o seu poder. Assim, na Antiguidade, os oficiais deviam 

obedecer aos imperadores, os trabalhadores deviam obedecer aos patrões, os filhos 

deviam obedecer aos pais, as esposas deviam obedecer aos seus maridos, os alunos 

deviam obedecer aos professores.  

Depois da fundação da República Popular da China, em 1949, o sistema de 

educação bem como a metodologia sobre o ensino de línguas estrangeiras foram 

                                                        
50 Confúcio: em chinês 孔子 Kŏngzǐ (Mestre Kong) (551 a.C. – 479 a.C.), foi um dos grandes pensadores e 

filósofos chineses do “Período das Primaveras e Outonos”. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade 

pessoal e governamental, bem como os procedimentos corretos a ter nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. 

Os princípios confucionistas baseavam-se nas tradições e crenças chinesas comuns e favoreciam uma forte 

lealdade familiar, a veneração dos ancestrais, o respeito para com os idosos e a família como a base para um 

governo ideal. Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%BAcio 
51 Os “Analectos do Confúcio”: em chinês 论语 Lúnyǔ, também conhecidos como “Diálogos de Confúcio”, 

constituem o livro doutrinal mais importante do confucionismo. Constituída por uma seleção de textos atribuídos a 

este pensador chinês e aos seus discípulos, ao longo do tempo, a obra foi tão lida na China quanto a Bíblia no 

Ocidente, sendo considerada o único registo confiável dos ensinamentos de Confúcio. Os Analectos são 

compostos por 20 (a 22) livros, aparentemente sem conexão sequencial, nos quais são abordadas as virtudes, os 

ensinamentos morais, as qualificações como a “benevolência”, que Confúcio considerava a qualidade mais 

importante que um homem pode ter. Um ponto central dos ensinamentos de Confúcio é que a moralidade não tem 

nada a ver com os próprios interesses; devendo ser perseguida por ela mesma. NdA. 
52 “齊景公問政於孔子，孔子曰：“君君、臣臣、父父、子子。”公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不

父，子不子，雖有栗，吾得而食諸?” (Qíjǐgōng wènzhèng yú Kǒngzǐ, Kǒngzǐ yuē:“Jūnjūn、chénchén, fùfù, zǐzǐ.” 

Gōng yuē:“Shànzāi! Xìnrú jūnbùjūn, chénbùchén, fùbúfù, zǐbùzǐ, suīyǒusù, wú dé’érshí zhū?”) (Confúcio, 1994: 

214). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/551_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moralidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinceridade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_dos_mortos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%BAcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia


61 

 

influenciados principalmente pela então União Soviética, sobretudo o método de 

gramática-tradução. Este método dá importância às regras e exercícios de gramática 

da língua-alvo, em comparação consciente e constante com a língua materna do aluno. 

Na aprendizagem com método de gramática-tradução, os professores e os manuais 

apresentam as palavras com classificação morfológica e ensinam os padrões da 

sintaxe, e os alunos consolidam o seu conhecimento através dos exercícios da 

gramática e de construção frásica, bem como tradução para a sua língua materna ou 

vice-versa. Embora hoje em dia muitos investigadores consideram esta metodologia 

pouco eficaz para desenvolver competências de compreensão auditiva e 

produção/interação oral; ela ainda tem um papel importante no ensino de línguas 

estrangeiras na China na atualidade (Yu, Yang, 2006). 

Os antigos métodos de ensino davam particular ênfase à literatura clássica 

chinesa, moldando filosoficamente a forma de os alunos pensarem. Ainda hoje, os 

chineses têm uma tendência para “obedecer”, devido à influência desta tradição 

milenar; por exemplo, os empregadores chineses quase nunca convivem com os seus 

empregados fora do horário de trabalho, os filhos tomam decisões de acordo com a 

vontade dos progenitores, o que chega a interferir na escolha do conjuge.  

Embora atualmente os chineses comecem a desafiar esta cultura de obediência, 

ela continua profundamente enraizada na sua vida: “obedecer” é um hábito e uma 

cultura que corre no sangue dos chineses. Neste contexto, os alunos habituam-se a 

obedecer desde pequenos: em casa, obedecem aos pais; na escola e na universidade, 

obedecem aos professores. Poucos têm coragem de duvidar ou de pôr em causa o que 

os pais dizem e o que os professores ensinam. Por isso, quando se levanta uma 

questão, constata-se que os alunos chineses apresentam respostas muito semelhantes. 

Por exemplo, os professores portugueses gostam de questionar o motivo pelo qual os 

seus estudantes chineses decidem aprender português, ao que a maior parte dos alunos 

responde que gosta da língua e da cultura portuguesas ou quer encontrar um bom 

emprego no futuro. De facto, esta resposta padronizada pode não corresponder 

totalmente à verdade, visto que uma parte dos alunos foi colocada no Departamento 

de Português por coincidência ou porque não foi aceite na sua primeira opção e, antes 
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de entrar na universidade, nem sequer sabia em que países se fala língua portuguesa. 

Este fenómeno dificulta também o trabalho dos docentes, especialmente os 

estrangeiros. A título ilustrativo, refira-se o caso de um professor brasileiro que, 

quando treinava os alunos para participarem num concurso de debate, mostrou muitas 

imagens para os alunos expressarem as suas opiniões, constatando que eles 

apresentavam, invariavelmente, ideias semelhantes. Perante uma imagem com uma 

lua, quase todos expressaram a ideia de saudades (na cultura chinesa, a lua tem esse 

significado), sendo que poucos alunos aludiram à ideia da luz na escuridão e ninguém 

se referiu à alta tecnologia que permite aos humanos chegarem àquele satélite terrestre, 

por exemplo. 

No processo de ensino, como os alunos estão habituados a obedecer aos 

professores, estes últimos normalmente não pensam com atenção nos interesses dos 

alunos. Eles só precisam de “ensinar” o que sabem e os alunos apenas precisam de 

receber tudo que lhes é ensinado, perdendo, neste processo, a capacidade de pensarem 

e de expressarem as suas próprias ideias. Embora uma minoria dos alunos tenha 

realmente interesse em algumas disciplinas, a maior parte dos alunos orienta o seu 

estudo apenas para dois exames importantes: o exame provincial e o exame nacional. 

 

A importância dos exames no sistema educativo chinês 

Desde tempos muito antigos, para um jovem, estudar era um meio de 

conseguir uma boa posição na sociedade. “Bons resultados no exame significa boa 

posição oficial” (学而优则仕) tem sido um conceito dominante na menalidade 

chinesa, mesmo nos nossos dias. 

Como se pôde constatar a partir dos dados apresentados no quadro III (pág. 15), 

os alunos chineses devem submeter-se a vários exames, desde o ensino primário até 

ao ensino superior, com destaque para dois, determinantes para o futuro dos jovens 

estudantes: o exame provincial para entrarem no 2.º ciclo da escola secundária e o 

exame nacional, de acesso à universidade. Os professores fazem todos os esforços 

para ajudar os alunos a alcançarem as notas mais altas nestes exames e estes, por seu 

lado, fazem muitos exercícios e estudam até mais de 12 horas por dia para o efeito. 
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Ainda que não saibam o que vão fazer no futuro ou de que área gostam mais, possuem 

uma meta muito clara: ter as melhores notas nos exames, para entrarem no 2º ciclo 

numa escola secundária melhor e numa universidade mais prestigiada.  

O concurso para entrar no 2º ciclo da escola secundária não só é importante, 

como rigoroso. A taxa média de entrada na escola secundária era de 40.6% em 1990, 

aumentando para 51.2%, no ano 2000, e 80.5% em 2007
53

. Esta média esconde, no 

entanto, realidades muito distintas, incluindo taxas próximas dos 98%, em cidades 

grandes como Beijing e Shanghai, e apenas de 30% em escolas no interior do país.  

Quanto ao exame nacional, para entrada na universidade, pode ser ainda mais 

rigoroso do que a avaliação provincial. Como já se referiu numa alínea anterior 

(quadro XV, pág. 55), a percentagem de entrada na universidade era de 6.4%, em 

1999, chegando a 22.9% cerca de uma década mais tarde. Sendo uma percentagem 

que corresponde à média nacional, significa mais uma vez que nas cidades grandes 

esta percentagem é mais alta do que nas zonas rurais onde, numa turma, menos de 10 

alunos poderão frequentar o ensino superior.  

Dada a dificuldade das provas e a distribuição desigual dos recursos 

educacionais, os alunos estudam bastante para conseguirem as melhores notas 

possíveis, nos exames provincial e nacional, e os professores orientam igualmente as 

aulas para esse objetivo, exigindo que os alunos memorizem os conteúdos. Por 

exemplo, os alunos aprendem a recitar as regras da gramática inglesa, mas não a 

usá-la. Os professores estrangeiros rapidamente descobrem que quando um aluno 

chinês faz uma apresentação, de facto, está a recitar. Para as disciplinas relacionadas 

com as ciências, os professores mandam os alunos fazerem o máximo de exercícios, 

porque nos exames talvez encontrem perguntas semelhantes. Os alunos habituam-se a 

esta tática de "mar de exercícios” ao longo dos 12 anos em que estão na escola e, 

depois de entrarem na universidade, revelam argumentos e respostas semelhantes e 

não conseguem expressar ideias pessoais. 

Estas características refletem-se no estudo de uma língua estrangeira em vários 

aspetos. Em primeiro lugar, os alunos não querem falar nas aulas, seja para emitir uma 

                                                        
53 Informação em http://www.edu.cn/school_496/20100121/t20100121_442082.shtml. 

http://www.edu.cn/school_496/20100121/t20100121_442082.shtml
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opinião ou para levantar uma dúvida, sendo o núcleo da aula sempre o professor. Na 

cultura chinesa há uma expressão peculiar, relacionada com “perder a face”
54

. Quando 

um aluno diz algo errado ou levanta uma pergunta fácil, ele acha que “perdeu a face”, 

ou a dignidade, ficando por isso muito embaraçado. Assim, organizar uma aula de 

conversação com alunos chineses é um desafio para os professores estrangeiros que 

assumem normalmente esta disciplina, na China.  

As circunstâncias sociais e culturais chinesas são determinantes para as 

características dos alunos. Embora a metodologia no ensino primário e secundário 

esteja já a mudar, para os alunos alargarem os seus pensamentos e expressarem as 

suas ideias, ainda há muito a fazer para mudar hábitos de milhares anos. Por outro 

lado, se os modelos de exame provincial e nacional continuarem a ser os mesmos, 

será muito difícil mudar a cultura de obediência dos alunos chineses.  

Mudar esta forma de ser/estar dos alunos chineses é um desafio e também uma 

tarefa necessária para os professores do ensino de línguas estrangeiras, tanto chineses 

como estrangeiros, uma vez que esses alunos assumirão, no futuro, trabalhos de 

intercâmbio entre a China e os países estrangeiros. Uma pessoa obediente será um 

bom trabalhador aos olhos dos empregadores chineses, mas não será um bom 

profissional na área intercultural. Portanto, o ensino de uma língua estrangeira para os 

alunos chineses não se resume apenas ao ensino linguístico em sentido estrito, 

comportando também o ensino da lógica e do pensamento dos países em que se fala 

esta língua. 

 

  

1.3 Aspetos a melhorar no setor da educação na China: algumas sugestões 

As reflexões que têm vindo a ser expostas permitem afirmar que existem ainda 

vários problemas por resolver no contexto da educação chinesa enquanto base do 

desenvolvimento da China, tendo o governo um papel fundamental neste processo. 

Analisemos quatro dessas problemáticas.  

 

                                                        
54 Sentimento semelhante à vergonha ou embaraço. 



65 

 

Insuficiência na despesa pública com a educação  

Como se referiu anteriormente, o governo chinês não investe o suficiente no 

setor educativo. No quadro XV (pag. 55), constatámos que o investimento público em 

educação na China é menor do que nos países desenvolvidos e no conjunto dos países 

BRIC. A percentagem média da despesa pública com educação no mundo é de 4% do 

PIB, meta a que a China só chegou em 2012. Comparando o desenvolvimento 

económico da China e a despesa pública nesse setor, conclui-se que o governo chinês 

investe realmente muito pouco na educação, quando esta é a base para o 

desenvolvimento de qualquer país, tanto no aspeto científico, como sócio-cultural.  

A discrepância entre o desenvolvimento económico e educacional causa vários 

problemas sociais. Muitos chineses com rendimentos acima da média não sabem 

como usar esta riqueza, muitos gastam desmesuradamente nos casinos em Macau, 

mas nunca consideram a hipótese de doação ou apoio a alunos menos favorecidos 

economicamente. Para além disso, alguns negociantes buscam lucros a qualquer custo, 

de formas nem sempre legais. Graças às características dos alunos já referidas, falta 

criatividade aos chineses e, embora a economia chinesa registe um crescimento 

assinalável, o país possui poucas marcas famosas, de alcance mundial. Os produtos 

chineses são, regra geral, sinónimo de produtos baratos e de má qualidade, porque os 

negociantes dão sobretudo importância ao lucro imediato e não têm um plano de 

desenvolvimento a médio-longo prazo. De facto, um progresso económico contínuo 

passa pela criação de marcas próprias chinesas, com boa qualidade e bom serviço. 

Tudo isto depende da educação, pelo que a China precisa de apostar mais neste setor. 

Isto, cremos, terá reflexos positivos quer na economia, quer na resolução de 

problemas sociais, contibuindo para um desenvolvimento contínuo, integral e 

sustentável da China. 

Além de tudo quanto já foi referido, a falta de investimento na educação 

também aumenta os encargos das famílias. Estas gastam uma parte do rendimento 

familiar na educação das crianças, o que se verifica em todas as fases escolares, quer 

no ensino obrigatório, quer no não obrigatório. Segundo dados do governo, de 2012, o 

custo da educação com os filhos ocupa 30.1% do rendimento familiar mensal, na fase 
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do ensino obrigatório. De acordo com outra investigação, referente a oito grandes 

cidades de todas as zonas do país (sobretudo capitais provinciais, onde normalmente 

as famílias têm um único filho), na fase da educação obrigatória, o custo médio anual 

é de quase 8.754,4 RMB (mais ou menos 1.055 euros). O estudo revela que 36.6% das 

famílias gastam mais de 9.000 RMB (quase 1.085 euros) anuais na educação dos 

filhos e 2.8% da famílias, mais de 30 mil RMB (quase 3.615 euros) por ano. Quando 

os filhos entram na fase do ensino não obrigatório, os custos aumentam ainda mais
55

. 

Claro que este valor é mais baixo nas pequenas cidades e nas zonas rurais, onde o 

rendimento é também mais baixo.  

A diferença de custos com a educação obrigatória provoca também uma 

distribuição desigual dos recursos educacionais, que analisaremos detalhadamente a 

seguir.  

 

O elevado custo da educação obrigatória 

Em maio de 2010, a Federação das Mulheres da Toda China divulgou um 

documento chamado Relatório do Inquérito sobre as Famílias Harmoniosas na China 

(Hong, Tianhui, 2011), que revelava que os gastos familiares com a educação dos 

filhos estava cada vez mais alto, sendo um dos maiores problemas das famílias. 

Embora a Legislação da Educação Obrigatória, com a revisão de 2006, 

estipulasse a gratuitidade da educação obrigatória nas escolas públicas, à exceção dos 

livros, os gastos decorrentes do ensino obrigatório são consideráveis no orçamento 

total de uma família. De acordo com a investigação referida acima, das oito cidades 

chinesas analisadas, Beijing é a que regista o custo mais alto na educação obrigatória 

(13.747,5 RMB, quase 1.657 euros), enquanto nas cidades de Yinchuan e 

Shijiazhuang, os custos rondam os 6.776 RMB (quase 817 euros) e 5645.8 RMB 

(quase 681 euros), respetivamente
56

.  

É curioso saber em que rubricas é gasto este dinheiro, que não é um valor 

pequeno para os chineses. Segundo o relatório, 83.4% das famílias paga, em média, 

                                                        
55 Fonte dos números consultada em http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm. 
56 Fonte dos números consultada em http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm. 

http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm
http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm
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402,7 RMB (quase 48,5 euros) por ano às escolas para despesas com fotocópias, 

fardas escolares, etc., o que representa 4.6% dos custos totais com a educação. O 

documento acrescenta que 52.2% das famílias paga cerca de 719,6 RMB (quase 87 

euros) pela alimentação, o que constitui 8.2% do custo total anual de educação. Para 

além disso, 85.7% das famílias paga também material escolar no valor de 447,5 RMB 

(quase 54 euros), representando 5.1% do custo total anual com educação. Juntando 

estas três parcelas constata-se que este valor perfaz apenas 17.9% do total que as 

famílias gastam (Hong, Tianhui, 2011). O que acontece então com os restantes mais 

de 80% da verba familiar alocada à educação? 

Segundo o mesmo relatório, 26.6% das famílias pagam para as crianças 

frequentarem uma escola melhor. Este pagamento anual varia entre um mínimo de 

12.407,9 RMB (quase 1.495 euros) e um máximo de 80.000 RMB (quase 9.639 euros). 

Para além disso, some-se o custo das aulas suplementares, os livros não escolares, as 

atividades fora da escola, como espetáculos e cursos de curta duração no estrangeiro. 

Entre os gastos mencionados, o que pesa mais no orçamento das famílias chinesas são 

as aulas fora da escola. Os pais chineses depositam sempre grande esperança nos seus 

filhos, muitos querem que os filhos realizem os sonhos que eles não conseguiram 

realizar, sobretudo relacionados com o “sucesso no trabalho”, por exemplo, ser 

médico ou diplomata no futuro. Para a concretização deste desiderato, os pais acham 

que os filhos devem ter boas notas, pelo que 76% das famílias paga aulas 

suplementares. Este tipo de custo anual varia entre 3.820,2 RMB (quase 461 euros) e 

80.001 RMB (quase 9.639 euros)
57

. Segundo o mesmo relatório (Hong, Tianhui, 

2011), mais de 81.4% dos pais quer que os seus filhos participem em aulas de chinês, 

matemática e inglês fora da escola, e 33.9% escolhe cursos de música, arte, pintura e 

caligrafia. Por fim, 14.7% gosta de investir no desporto e 3.6% das famílias investe 

em cursos de alta tecnologia
58

.  

Acreditamos que este fenómeno é consequência de uma despesa pública 

insuficiente e da distribuição desigual dos recursos educacionais. Como a despesa 

                                                        
57 Consultado em http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm.  
58 Consultado em http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm. 

http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm
http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm
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pública não é bastante, sendo ainda distribuída de uma maneira desigual pelo país, 

muitos chineses, especialmente os camponeses e os operários, querem que os seus 

filhos tenham oportunidades melhores. Já nas cidades, os pais querem que os seus 

filhos entrem nas melhores universidades para garantirem um bom trabalho no futuro. 

Tudo isto leva a que os pais gastem cada vez mais dinheiro na educação dos seus 

filhos. Quando alguns alunos de uma turma frequentam aulas fora da escola, os 

restantes vão querer inscrever-se também, porque os pais não querem que os seus 

filhos fiquem atrasados ou em desvantagem em relação aos colegas. Tomemos por 

exemplo a cidade de Tianjin, onde uma aula extra-escola de 100 minutos, da 

disciplina de matemática, custa 100 RMB (mais ou menos 12 euros). Um aluno 

normalmente frequenta três disciplinas, pelo que a família terá que pagar 1.200 RMB 

(144 euros) por mês
59

. Para as famílias pobres, esta situação é incomportável uma vez 

que não têm dinheiro para pagar as aulas suplementares nem para escolherem uma 

escola melhor. Para resolver esta desigualdade, o governo precisa de aumentar a 

despesa pública com a educação, especialmente nas zonas mais pobres, devendo ainda 

controlar a distribuição dos recursos educacionais em toda a China. 

 

O elevado custo da educação não obrigatória  

Como se pôde constatar no quadro III (pág. 15), o ensino infantil, o ensino 

pré-primário, o 2º ciclo do ensino secundário, a educação vocacional e o ensino 

superior constituem ensino não obrigatório na China e devem ser pagos pelos alunos, 

embora o governo invista também nestas fases. Analisamos de seguida o impacto para 

as famílias dos custo associados a essas fases do percurso educativo dos seus filhos, 

sublinhando que todas escolas e universidades mencionadas são públicas, uma vez 

que os valores pagos nas escolas privadas são muito variáveis. 

 

Ensino infantil. A maior parte das crianças das cidades grandes frequenta o 

ensino infantil, embora este não faça parte do ensino obrigatório. Os pais preferem 

que os filhos frequentem uma escola logo a partir dos três anos, para conviverem com 

                                                        
59 Consultado em http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm. 

http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm
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outras crianças da mesma idade, uma vez que na China, especialmente nas cidades 

grandes, a maior parte das famílias tem um único filho. Contudo, a rede escolar 

pública, com propinas mais baratas, é insuficiente em muitas cidades. No quadro XVI, 

podem observar-se os valores de propinas praticados por escolas infantis em Beijing, 

nas categorias de 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe e normais
60

, sendo que as escolas 

infantis com melhor qualidade são um pouco mais caras. 

 

Quadro XVI – Propinas médias das escolas infantis em Beijing
61

 

Classe das escolas infantis 
Pagamentos 

(RMB/mês/pessoa) 

Alojamento 

(RMB/mês/pessoa) 

1ª Classe 750 

300 
2ª Classe 600 

3ª Classe 450 

Normais 250 

 

Além dos valores referidos acima, é preciso considerar também o pagamento 

de refeições, de atividades várias, do seguro e de um eventual prolongamento de 

horário (para compatibilizar com a vida laboral dos pais), valores que não são 

lucrativos para as instituições de ensino. Tudo somado, não parece um encargo muito 

elevado. Mas um jardim infantil terá, regra geral, cerca de 100 vagas por ano, para 

mais de 300 crianças candidatas. Nesta situação, os pais normalmente procuram uma 

“relação” que possa facilitar a admissão dos filhos (alguém que conhece a direção do 

jardim infantil) e pagam uma quantia, a que se chama “patrocínio”, e que pode 

ascender a 50.000 RMB (quase 6.025 euros) por criança, o que representa um esforço 

financeiro muito grande para as famílias chinesas
62

. 

Os diretores das escolas infantis referem que, seguindo as diretrizes do 

governo de Beijing, as propinas do jardim infantil são relativamente baixas, servindo 

apenas para manter o funcionamento diário da instituição e tornando difícil pagar o 

                                                        
60 Esta classificação traduz a qualidade do ensino e das infraestruturas das escolas infantis. 
61 Consultado em http://bj.bendibao.com/cyfw/201341/99656.shtm.  
62 Consultado em http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm. 

http://bj.bendibao.com/cyfw/201341/99656.shtm
http://xmwb.xinmin.cn/html/2012-03/16/content_12_3.htm
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ordenado dos professores. Neste sentido, eles precisam de outras fontes de receitas 

para as escolas sobreviverem
63

. 

Constata-se, novamente, a escassez de investimento público na educação 

infantil apesar de, num país com a política de filho único, esta ser extremamente 

importante para o processo de socialização das crianças. Tomámos o exemplo da 

cidade de Beijing, a capital da China, onde há recursos melhores do que no resto do 

país e onde, obviamente, o custo da vida é também mais alto. A situação em Beijing é 

um retrato de toda China, sendo a situação do ensino infantil nas zonas rurais ainda 

pior. Na atualidade, a maior parte das crianças dessas regiões não recebe qualquer 

educação formal antes de entrar nas escolas primárias. 

 

2º ciclo da escola secundária (10º - 12º anos)  

Para este ciclo de estudos, as circunstâncias são semelhantes às da educação 

infantil, ou seja, as propinas correspondentes a esta fase não são muito caras, mas 

existem também vários pagamentos extra. Segundo as taxas aplicadas na escola 

secundária de Beijing, no 2º ciclo da escola secundária, a propina de um aluno é de 

1.600 RMB (quase 200 euros) por ano
64

. Em comparação com a educação infantil, 

esta propina é até muito baixa, significando que o governo investe mais nesta fase de 

ensino.  

Mas, além das propinas e de outros pagamentos relacionados com alimentação, 

ou vestuário escolar, os pais precisam de pagar aulas suplementares e os já referidos 

“patrocínios” para os filhos frequentarem uma escola melhor. Se a nota obtida no 

exame provincial for insuficiente para assegurar a entrada numa boa escola 

(normalmente a nota não pode ser muito inferior a 10 valores), eles podem pagar à 

escola um “patrocínio” a partir dos 30.000 RMB (quase 3.615 euros)
65

. Na nossa 

perspetiva, este fenómeno é causado pela distribuição desigual dos recursos 

educacionais. Toda a gente quer a melhor educação para os seus filhos, pagando, se 

necessário, para que tenham acesso às melhores escolas. Isto reflete também um 

                                                        
63 Consultado em http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm. 
64 Consultado em http://bj.bendibao.com/cyfw/2014220/135931.shtm  
65 Consultado em http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=9567179&boardid=9. 

http://news.xinhuanet.com/edu/2012-03/16/c_122840157.htm
http://bj.bendibao.com/cyfw/2014220/135931.shtm
http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=9567179&boardid=9
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problema social. A distribuição desigual da riqueza do país gera oportunidades 

educativas distintas e, em consequência disso, a polarização entre os ricos e os pobres 

é exarcebada, trazendo cada vez mais problemas sociais à China. 

  

Ensino superior. Nesta fase, os principais gastos são com as propinas e com o 

custo de vida, uma vez que, os alunos começam a ser mais independentes e a morar 

longe, normalmente nas residências universitárias. A maior parte dos alunos volta a 

casa apenas duas vezes em cada ano letivo; portanto, o custo de vida será muito mais 

alto em comparação com outras fases de ensino. O custo médio de um estudante 

universitário em Beijing ronda os 1.500 RMB (180 euros) por mês
66

 mas, para além 

disso, os pais precisam pagar as propinas e o alojamento. Em Beijing, os estudantes 

ficam normalmente nas residências universitárias, o que custa entre 2.000 RMB (250 

euros) e 2.400 RMB (300 euros) por ano, variando segundo as condições da 

residência e da localização da universidade
67

. Não há grande diferença no valor das 

propinas entre as universidades chinesas, variando entre os 5.000 RMB e os 6.000 

RMB por ano (602 a 723 euros)
68

.  

Em relação aos custos relativos às anteriores duas fases da educação não 

obrigatória, os gastos com o ensino superior não são muito mais altos. De facto, não é 

necessário pagar qualquer “patrocínio”, sendo a seleção dos alunos nas universidades 

também mais justa, de acordo com a nota do exame nacional. Para além disso, uma 

parte dos alunos pode trabalhar no tempo livre, alguns chegam mesmo a custear as 

suas despesas e os alunos das famílias menos favorecidas podem pedir ao governo da 

sua terra natal um empréstimo de estudante para pagarem as propinas de quatro anos 

de universidade, que podem devolver no prazo de dois anos após concluírem a sua 

formação.  

  

                                                        
66 Consultado em http://edu.ce.cn/xw/201309/29/t20130929_1125361.shtml. Na realidade, o custo médio varia de 

cidade para cidade, sendo um pouco mais alto em Beijing. 
67Consultado em 

http://wenku.baidu.com/link?url=g4InaPQjgP2F2C6zX6RjPYwLaVmg9dvyBHk0RO9CHwBTlK6oAndMMAeiB

wvvodT_CgdYbI4ChAfNSEmxcq_EVemJpRfwFo_CABBDyQoOEIK. 
68 Consultado em http://edu.sina.com.cn/gaokao/2014-08-08/0840430378.shtml. 

http://edu.ce.cn/xw/201309/29/t20130929_1125361.shtml
http://wenku.baidu.com/link?url=g4InaPQjgP2F2C6zX6RjPYwLaVmg9dvyBHk0RO9CHwBTlK6oAndMMAeiBwvvodT_CgdYbI4ChAfNSEmxcq_EVemJpRfwFo_CABBDyQoOEIK
http://wenku.baidu.com/link?url=g4InaPQjgP2F2C6zX6RjPYwLaVmg9dvyBHk0RO9CHwBTlK6oAndMMAeiBwvvodT_CgdYbI4ChAfNSEmxcq_EVemJpRfwFo_CABBDyQoOEIK
http://edu.sina.com.cn/gaokao/2014-08-08/0840430378.shtml
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Em suma, ao longo do período correspondente à educação obrigatória, as 

famílias têm gastos substanciais com a educação dos filhos, especialmente se tiverem 

que proceder ao pagamento de um “patrocínio”. A causa deste fenómeno é a 

distribuição desigual dos recursos educacionais: se estes fossem iguais em todas as 

cidades, os pais não precisariam de procurar uma escola com condições melhores e 

não teriam esse custo extra. 

 

A distribuição desigual dos recursos educacionais 

A distribuição desigual dos recursos educacionais existe em toda a China, não 

só entre zonas rurais e urbanas, mas também entre cidades e no interior das mesmas. 

Como o governo chinês investe mais nas grandes cidades, as diferenças de recursos 

refletem-se principalmente no recrutamento dos professores e nas infraestruturas das 

escolas.  

Segundo o Boletim Estatístico de Implementação do Financiamento 

Educacional Nacional de 2014
69

, feito pelo Ministério da Educação da China, pelo 

Instituto Nacional de Estatística e pelo Ministério das Finanças, o investimento 

público regista grandes diferenças regionais. De acordo com aquele documento, o 

investimento público por aluno da escola primária era de 7681.02 RMB (960.13 euros) 

em 2014, caindo para 7403,91 RMB nas zonas rurais, bem abaixo da média nacional. 

Nos antípodas, encontravam-se grandes metrópoles como Beijing, Tianjin, Shanghai, 

onde o valor era relativamente alto. Em Beijing, o investimento por aluno chegou a 

23.441,78 RMB, sendo mais de três vezes superior à média nacional e, em Shanghai, 

foi de 19.519,88 RMB. Já na província de Henan, que fica no centro da China, a 

despesa foi de 4447,63 RMB por aluno, 58% da média nacional.  

A este propósito, Han Min, o vice-diretor do Centro da Investigação do 

Desenvolvimento Educacional do Ministério da Educação, reconheceu o seguinte
70

:  

 

Embora o governo invista cada vez mais na educação obrigatória, a 

                                                        
69 Consultado em http://www.moe.edu.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html.  
70 Consultado em http://edu.ifeng.com/news/201002/0221_6978_1550865.shtml. TdA 

http://www.moe.edu.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html
http://edu.ifeng.com/news/201002/0221_6978_1550865.shtml
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educação obrigatória tem uma base do investimento do governo muito 

fraca, a despesa pública do governo chinês na educação obrigatória e 

não obrigatória está longe de satisfazer as necessidades. Na atualidade 

ainda existem muitas escolas nas zonas pobres que não têm 

aquecimento e estão muito frias no inverno. Também existe uma parte 

dos edifícios escolares sem casas de banho.  

 

Em geral, a despesa pública com a educação nas zonas pobres e rurais é 

relativamente baixa, sendo urgente mais apoios financeiros do governo central para 

estas zonas. Este será, no entanto, um processo contínuo, gradual e não realizável num 

prazo curto. Importa corrigir também a distribuição desigual dos recursos educacionais. 

Na atualidade, as escolas secundárias de uma cidade ou província dividem-se em três 

tipos: as escolas provinciais (com recursos melhores), as escolas das cidades e as 

escolas normais. Estes três níveis indicam a distribuição dos recursos educacionais, 

tendo as primeiras (provinciais) sempre melhores professores e melhores 

infraestruturas, nomeadamente laboratório, biblioteca e campo de jogos. Face a estas 

circunstâncias, os pais gastam muito dinheiro no pagamento de “patrocínios” para os 

seus filhos frequentarem as escolas com melhores recursos, com vista a assegurarem 

também a entrada futura numa universidade conceituada. Isto discrimina uma parte 

significativa da população, com menos recursos, em muitos casos famílias de 

camponeses que querem mudar o destino dos filhos através da educação. O 

rendimento anual médio dos camponeses na China foi cerca de 7.000 RMB (875 euros) 

em 2011
71

, o que torna impraticável qualquer pagamento para assegurar melhores 

recursos educacionais. Se esta situação continuar, intensificar-se-ão as contradições 

sociais e aumentará a polarização na sociedade chinesa.  

 

Pode-se dizer que as questões enunciadas nos pontos anteriores constituem 

quatro grandes problemáticas na China atual. Contudo, o problema básico é apenas 

um e está relacionado com a escassez de despesa pública com a educação, quando 

                                                        
71 Consultado em http://www.chinanews.com/cj/2012/01-20/3619353.shtml  

http://www.chinanews.com/cj/2012/01-20/3619353.shtml
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comparada com outros países do mundo, e com a distribuição desigual dos recursos 

educativos. Para resolver estas questões e também proporcionar uma educação justa a 

toda população, a China deve considerar as experiências dos países desenvolvidos e 

aumentar o peso da despesa pública de educação no PIB. 

Analisados os vários fatores que influenciam o contexto atual da educação na 

China - sistema educativo e respetiva organização, evolução do ensino de línguas 

estrangeiras, despesa pública com a educação - daremos nos capítulos seguintes deste 

trabalho particular atenção ao ensino de PLE no país, para depois comparar estas 

circunstâncias com o que ocorre em Portugal. 
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O ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA NA 

CHINA: CONTEXTOS E OBJETIVOS 
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Neste capítulo, analisar-se-ão os diferentes contextos e objetivos para o ensino 

da língua portuguesa na China, tendo em conta os dois principais grupos-alvo: por um 

lado, os alunos universitários de licenciatura e, por outro, aqueles que frequentam 

cursos livres de curta duração. Os estudantes que integram cada um destes grupos 

apresentam perfis sócio-cognitivos muito distintos, que justificam uma reflexão mais 

detalhada. Assim, considerando, entre outros, os contributos da psicologia da 

educação, far-se-á um levantamento dos diferentes métodos de ensino, de acordo com 

a especificidade dos contextos e a diversidade dos objetivos perseguidos. 

 

2.1 Breve referência às principais teorias da psicologia da educação 

A psicologia da educação é um ramo de psicologia que aborda problemáticas 

referentes à educação. Esta ciência estuda principalmente os fatores psicológicos que 

interferem no processo do ensino-aprendizagem tanto das crianças como dos jovens e 

dos adultos e, através da análise de tais fatores, torna o processo de aprendizagem 

mais eficaz e significativo, podendo atuar ao nível dos alunos, dos professores, dos 

conteúdos pedagógicos, ou dos recursos a utilizar em contexto de aula. A psicologia 

da educação é uma área que cruza psicologia e ciências educacionais, ciências básicas 

e ciências aplicadas, ciências naturais e ciências humanas. Os seus conhecimentos 

podem aplicar-se na organização da aula, para melhorar os métodos pedagógicos, para 

potenciar a motivação dos alunos e também para os ajudar a enfrentarem desafios e a 

vencerem dificuldades. 

Ausubel
72

, psicólogo educacional dos Estados Unidos, defende que só há 

aprendizagem significativa quando esta faz sentido para os alunos (Ausubel, 1980: 

21-24). Neste processo, as informações devem ancorar e interagir com os conceitos 

relevantes que os alunos já possuem. A teoria de Ausubel enfatiza a ligação entre o 

conjunto de conhecimentos que o aluno traz consigo e a aprendizagem (Ausubel, 

1980: 19-24, 97). Podemos recorrer a uma metáfora para explicar rapidamente esta 

teoria: os conhecimentos possuídos são a terra e os conteúdos a adquirir são plantas 

                                                        
72 David Paul Ausubel: (Nova Iorque, outubro de 1918 – julho de 2008), foi um reputado psicólogo da educação 

americano. 
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que brotam nesse solo. Isto é, para que haja aprendizagem significativa é necessário 

que se estabeleça uma relação entre o conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o 

aluno já sabe. 

Na China, existe também uma teoria famosa “因材施教 yīncái shījiào”, que 

afirma que os professores devem ensinar segundo as diferentes características dos 

alunos e os seus conhecimentos pessoais. Esta teoria foi primeiramente defendida por 

Confúcio, o grande pensador e filósofo do “Período das Primaveras e Outonos” (Nota 

3, pág. 9).  

Comparando estas duas linhas teóricas, pode resumidamente afirmar-se que a 

de Ausubel se concentra mais na aprendizagem e, portanto, nos próprios alunos, ao 

passo que a de Confúcio dá mais atenção ao processo de ensino, procurando orientar 

os professores. Na realidade, os alunos apresentam capacidades diferentes de 

aprendizagem do mesmo conteúdo, porque os conceitos e os conhecimentos prévios, 

bem como a personalidade individual interferem no processo de aprendizagem. Isto 

determina a necessidade de os professores tratarem os alunos de forma diferenciada. 

Assim, a teoria de Ausubel e a teoria confucionista devem combinar-se no processo de 

ensino-aprendizagem, valorizando as diferenças dos alunos e, concomitantemente, 

orientando os métodos de ensino dos professores. 

 

2.2 As especificidades dos contextos e dos objetivos do ensino de PLE e os 

diferentes métodos de ensino-aprendizagem 

Como já foi referido, na atualidade, na China, mais de 20 universidades 

facultam cursos de língua e cultura portuguesas, podendo afirmar-se que o ensino de 

PLE está sobretudo orientado para o nível universitário. Porém, como mencionámos 

no primeiro capítulo da nossa dissertação de mestrado (Zheng, Shanpei, 2010), a 

China e os países de língua portuguesa cooperam cada vez mais em setores como a 

economia, a construção, as infraestruturas ou os recursos naturais. Daí resulta que, 

nos últimos anos, um número crescente de chineses emigrou para países lusófonos, 

especialmente para Angola e para o Brasil. Estes chineses, normalmente engenheiros, 

operários, gerentes, contabilistas, precisam adquirir conhecimentos básicos de 
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português, para suprirem as suas necessidades de comunicação nos países de destino. 

Surgiram assim os cursos livres de curta duração. Aponte-se ainda, neste contexto, a 

existência de muitos chineses em Portugal, cujas circunstâncias, muito particulares, 

fogem ao âmbito deste trabalho, pelo que não se discutirá o seu caso aqui. 

Para ensinar língua portuguesa a alunos chineses devem, desde logo, 

reconhecer-se diferentes objetivos de ensino, que variam conforme se trate de alunos 

de nível universitário ou de alunos que frequentam cursos livres de curta duração. 

Sublinhe-se que as diferenças, a seguir detalhadas, se manifestam também entre 

alunos de um mesmo tipo de curso. Entre tais diferenças, podem evidenciar-se as 

seguintes (Sheng, Yan, 1990; Chen, Qi & Liu, Rude, 2007): 

 A diferença de coeficiente de inteligência que depende de influências 

hereditárias, da educação familiar, de circunstâncias de vida, entre outros fatores. Os 

alunos chineses, tanto nos cursos de licenciatura como nos cursos livres de curta 

duração, apresentam diferentes coeficientes de inteligência. Este facto é facilmente 

reconhecido pelos professores quando começam a ensinar uma turma: os alunos 

possuem níveis muito diferentes na receção e compreensão dos conhecimentos de 

língua portuguesa. Como o português é uma língua totalmente nova para os alunos, 

cujo estudo se inicia apenas nessa fase do seu percurso académico, os professores 

devem controlar o avanço da aula de modo a garantir que a maior parte dos alunos da 

turma assimila os conteúdos de cada lição. Uma vez que a língua portuguesa possui 

pronúncia, gramática e estrutura totalmente diferentes do chinês, é compreensível que 

os alunos sintam dificuldades no início da aprendizagem.  

Os alunos dos cursos de curta duração, normalmente de três meses, que 

precisam de adquirir apenas um conhecimento básico de língua portuguesa, têm 

idades e habilitações académicas muito variadas. Regra geral, quem possui uma 

educação académica superior e idade mais jovem tem maior facilidade, enquanto os 

alunos mais velhos e menos instruídos apresentam maiores dificuldades na 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Na sua globalidade, pode dizer-se que este 

grupo de alunos tem uma exigência relativamente ao nível de proficiência linguística 

a atingir mais baixa quando comparada com a dos alunos universitários, que se vão 



79 

 

dedicar a trabalhos de tradução e interpretação português-chinês.  

 

  As diferenças psicológicas: a componente psicológica não é só influenciada 

pelo contexto em que se cresce, mas também pelas experiências educativas, sociais e 

lúdicas que cada indivíduo vai acumulando. Normalmente, a resiliência face ao 

sucesso e às dificuldades e a capacidade para gerir a pressão desempenham papéis 

muito importantes durante a aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Entre os alunos de licenciatura em língua portuguesa, uma pequena parte sente 

dificuldades no início da aprendizagem, porque nem todos esses alunos escolhem o 

curso por interesse pessoal na língua, antes entram neste curso por circunstâncias 

várias que não dependem da sua vontade. Enquanto alguns se adaptam rapidamente, 

outros não têm vontade de continuar a estudar esta língua. Para motivar os alunos a 

não desistirem, normalmente os professores aludem à facilidade de encontrar um 

trabalho no futuro para quem é fluente em português. Ainda assim, alguns alunos não 

gostam de estudar línguas estrangeiras e reprovam sistematicamente nos exames, 

apesar de todos os esforços. A estes alunos, infelizmente, deve sugerir-se a escolha de 

outro curso.  

No entanto, no caso dos alunos dos cursos de curta duração, a situação é 

menos complexa, pois eles apresentam normalmente uma motivação intrínseca, isto é, 

quer gostem, quer não gostem, eles estudam por necessidade imediata, tendo em vista 

a vida futura nos países de língua portuguesa. 

 

  A diferença de conhecimento em relação ao objeto de estudo: cada aluno 

tem os seus hábitos de estudo e o seu ritmo de aprendizagem. Antes de os alunos 

entrarem nas universidades, normalmente já aprendem uma língua estrangeira – o 

inglês. No processo da aprendizagem da língua portuguesa, alguns alunos acham que 

a experiência anterior com a língua inglesa é positiva, mas outra parte considera essa 

experiência negativa. No processo de ensino de língua portuguesa, os professores 

podem utilizar os pontos fortes da influência do inglês e minimizar os aspetos 

negativos dessa experiência prévia. 
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  A diferença de motivação: é óbvio que os alunos de licenciatura têm 

motivações diferentes das dos alunos dos cursos de curta duração. Os alunos 

universitários escolhem o curso de língua portuguesa por variadas razões: pela 

facilidade de encontrar um trabalho no futuro; pelo gosto pela aprendizagem de uma 

língua excêntrica; por motivos mais circunstanciais como seja o gosto pelo futebol e 

por atletas como Cristiano Ronaldo; porque querem estudar num país europeu no 

futuro; porque gostam da história europeia, entre outros. Assim, para irem ao encontro 

das motivações dos alunos, os professores devem procurar materiais relacionados com 

os seus focos de interesse e organizar atividades fora da aula sobre isso. 

Em comparação com os alunos universitários, os alunos dos cursos livres têm 

normalmente uma única motivação: prepararem-se para fazer face às situações 

práticas e às necessidades de interação com os nativos do país para onde vão trabalhar. 

Para isso, eles não precisam de aprofundar os seus conhecimentos a nível da estrutura 

da língua portuguesa, sendo-lhes igualmente desnecessário dominar a metalinguagem 

específica da área. Como tal, o processo de ensino-aprendizagem deve ser orientado 

no sentido de dar ênfase às questões relacionadas com a comunicação oral e com a 

utilização da língua em contextos da comunicação quotidiana. 

 

A diversidade de perfis que os pontos acima elencados permitem identificar 

sugere a necessidade de os professores adaptarem a sua ação pedagógica aos 

contextos concretos. Por outro lado, cada docente tem igualmente características 

individuais, que transporta para o processo de ensino, embora muitos deles não o 

reconheçam. Alguns professores privilegiam o modelo de aula clássica, expositiva e 

centrada no professor, ao passo que outros preferem que os alunos construam o 

conhecimento por si próprios, através das atividades desenvolvidas em aula. De facto, 

estas diferenças não dependem só da especificidade de cada disciplina mas também 

das idiossincrasias dos professores. No entanto, tanto numa aula clássica, baseada no 

método gramatical, como numa aula mais interativa que eleja preferencialmente 

métodos comunicativos, os professores devem ter em conta as especificidades dos 
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alunos e orientar a sua ação pedagógico-didática no sentido de as respeitar. De acordo 

com Zongqing Zhang (2008) e Chun Zhu (1994), um tratamento diferenciado deste 

tipo permite: 

  Reforçar a confiança dos alunos. Como já se referiu no capítulo anterior, os 

alunos chineses estão habituados a obedecer e não gostam de expressar as suas ideias, 

fenómeno que traduz falta de confiança. Uma das tarefas dos professores, além da 

transmissão dos conhecimentos, é ajudar os alunos a desenvolverem a confiança. 

  No caso concreto do ensino de língua portuguesa, os alunos que têm 

pronúncias mais acentuadas normalmente evitam falar nas aulas. Os professores 

devem encorajá-los a participar o mais possível nas atividades letivas e/ou a 

praticarem a língua dentro e fora da sala de aula. Quando estes alunos melhorarem a 

pronúncia através da prática, eles sentir-se-ão menos envergonhados e participarão 

mais ativamente nas atividades organizadas pelos professores. 

  Organizar atividades que estimulem o interesse dos alunos. Se as aulas 

forem monótonas e repetitivas, é fácil os alunos perderem o interesse pelo estudo. No 

caso específico do ensino do português em contexto universitário, é comum um 

mesmo professor lecionar a maior parte das disciplinas. Este é um fator agravante que 

pode determinar o desinteresse dos alunos por saturação e falta de estímulos novos. 

Como tal, importa organizar atividades diferentes, por forma a manter o interesse e 

energia dos alunos na aula. Levar os alunos para o exterior, visitar museus, organizar 

concursos de debate sobre um tópico, passar um filme, são maneiras eficazes de 

quebrar a rotina.  

Na realidade, estas atividades são mais adequadas aos alunos universitários 

porque eles estudam a língua portuguesa durante quatro anos, dispondo por isso de 

mais tempo para realizarem atividades que pedem normalmente um domínio do 

português de nível mais elevado. Este tipo de atividades não fará tanto sentido em 

cursos de curta duração, não só por falta de tempo, mas também porque não terão 

resultados eficazes, devido às limitações linguísticas dos próprios estudantes. Para 

este tipo de alunos, será mais benéfico fazer diálogos em grupos, que permitam uma 

maior prática da oralidade. Os professores podem propor uma cena do quotidiano, 
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para servir de mote a estes diálogos, como fazer compras, no aeroporto, na alfândega, 

no banco, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), etc. Isto ajudará os alunos de 

uma forma muito prática no futuro, quando eles estiverem no estrangeiro, indo ao 

encontro da finalidade para a qual se inscreveram no curso. 

  Não transmitir apenas os conteúdos, mas focar-se também no método de 

aprendizagem. Na China existe um adágio popular que diz: “ensinar a pescar é melhor 

que oferecer peixes”. Segundo a teoria de Ausubel já mencionada, os novos 

conhecimentos a adquirir ancoram-se sempre em conhecimentos anteriores. Quando 

os professores ensinam novos conteúdos, devem procurar relacioná-los com os 

conhecimentos que os alunos já possuem. Desta forma, guiam os alunos para que 

pensem e descubram o conhecimento por si próprios. Neste processo, os alunos 

adquirem ferramentas de autoaprendizagem, o que lhes permite substituir uma atitude 

passiva por um comprometimento ativo no desenvolvimento das suas competências e 

na aquisição dos saberes.  

A maior parte dos alunos universitários fará trabalhos de tradução e de 

interpretação após a conclusão dos estudos, pelo que este método os poderá ajudar 

profissionalmente no futuro. Num contexto de trabalho, quando eles tiverem dúvidas 

ou dificuldades na tradução e interpretação, eles terão que resolvê-las sem ajuda. Para 

além disso, os professores precisam de ensinar aos alunos universitários técnicas de 

pesquisa, o que será também útil tanto no campo da tradução e interpretação, como na 

investigação e aprofundamento da cultura e da língua dos países lusófonos. 

No caso dos alunos dos cursos livres, não será tão premente insistir no 

desenvolvimento de métodos de autoaprendizagem da língua portuguesa, pois muito 

provavelmente a empresa empregadora terá tradutores e intérpretes para resolver os 

problemas mais complexos, relacionados com a utilização prática da língua no 

contexto laboral.  

  Utilizar estratégias diferentes no processo de ensino para alunos de 

diferentes níveis e com personalidades distintas, de acordo com a teoria de Confúcio 

referida. Os professores devem planear a aula com antecedência para que todos os 

alunos tenham oportunidade de participar nela.  



83 

 

Em Portugal, é comum dividir os alunos de níveis diferentes em turmas 

diferentes de acordo com os resultados de testes diagnósticos feitos antes do início 

dos cursos. Por isso, nos cursos de PLE em Portugal não existem diferenças 

acentuadas nas competências de LP intraturma. Já na China, embora todos os alunos 

comecem do zero a estudar português, eles vão ter diferentes ritmos de aprendizagem. 

Em comparação com os alunos dos cursos de PLE em Portugal, as turmas de 

estudantes de português na China são mais heterogéneas, o que dificulta a ação dos 

professores. Para todos os alunos participarem na aula, os professores devem preparar 

atividades com diferentes níveis de complexidade. Se assim não o fizerem, correm o 

risco de que os alunos fiquem desmotivados, ou por considerarem o ensino pouco 

estimulante ou, pelo contrário, por não conseguirem acompanhar o grau de exigência 

da aula. Portanto, é importante que os professores incluam exercícios de níveis 

diferentes.  

Fora da aula, os professores devem encorajar os alunos a lerem livros em 

português ou a participarem em atividades em que sejam obrigados a usar essa língua, 

segundo o seu nível de proficiência, mantendo-se disponíveis para os apoiar e 

esclarecer as suas dúvidas. 

 

Em suma, no decurso de todo o processo de ensino-aprendizagem, é 

importante lidar com os alunos segundo as suas características, relacionar os 

conhecimentos novos com os conhecimentos prévios e também guiar os alunos para 

que encontrem ferramentas adequadas de aprendizagem. Tudo isto é relevante para os 

alunos desenvolverem as suas competências em língua portuguesa de uma maneira 

mais ativa (o que será explicado mais detalhadamente no capítulo V deste trabalho). 

 

2.3 Os cursos de pós-graduação em PLE na China 

Para uma melhor compreensão dos contextos e dos objetivos do 

ensino-aprendizagem de PLE na China continental, importa referir também os alunos 

dos cursos de mestrado, ainda que poucas universidades tenham capacidade de abrir 

pós-graduações relacionadas com a LP.  
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Existem apenas três universidades com cursos de mestrado nesta área: a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing (UEEB), a Universidade de Estudos 

Internacionais de Shanghai (UEIS) e a Universidade de Estudos Internacionais de 

Tianjin (UEIT). De entre elas, só a UEEB e a UEIS têm meios humanos e técnicos 

que lhes permitem assegurar uma formação completa em termos de programas de 

pós-graduação. Já a UEIT não dispõe de um corpo docente qualificado que garanta a 

lecionação de programas deste tipo, pelo que se vê obrigada a enviar os alunos para a 

Universidade de Lisboa, onde frequentam aulas do mestrado em Português Língua 

Não Materna (PLNM).  

Na China continental, as universidades que têm cursos de mestrado 

relacionados a LP recebem sobretudo os licenciados dos cursos de língua e cultura 

portuguesa das universidades chinesas. Estes alunos, uma vez concluída a licenciatura, 

se tiverem interesse em prosseguir os estudos na área da língua e das culturas dos 

países lusófonos, terão que fazer exames nacionais para acederem ao mestrado, em 

circunstâncias idênticas às dos candidatos a mestrado noutras áreas também. 

A UEEB abriu o seu curso de mestrado em tradução e interpretação 

chinês-português em 2007, recebendo anualmente entre um e três alunos. Em 2013, 

abriu mais uma vertente relacionada com as questões de política exterior e das 

relações sino-brasileiras. Os alunos destes dois ramos do mestrado frequentam o 2º 

ano do curso num país de língua portuguesa. Os alunos da vertente de tradução e 

interpretação vão estudar na Universidade de Lisboa e os de política exterior e 

relações sino-brasileiros vão para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Brasil). Até ao momento, a universidade formou seis mestres, mantendo outros 

quatro alunos em processo de pós-graduação. Depois de se formarem, os mestres 

trabalham principalmente no ensino superior ou em instituições governamentais.  

A UEIS abriu o seu curso de mestrado também em 2007, recebendo entre um e 

três alunos por ano. Neste momento, tem nove mestres e quatro mestrandos. Esta 

universidade normalmente só recebe licenciados que se tenham formado em cursos de 

vertente linguística. O curso é de dois anos e meio, havendo a possibilidade de os 

alunos fazerem o último semestre em Portugal. As universidades de destino são a 
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Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa. 

Depois de se formarem, os alunos normalmente trabalham como professores no 

ensino superior ou como funcionários públicos.  

Embora a UEIT receba anualmente um aluno de mestrado desde 2013, tendo 

em conta que esta Universidade não tem um corpo docente próprio habilitado para 

lecionar este grau de ensino, os mestrandos são enviados diretamente para a 

Universidade de Lisboa. 

Na realidade, na China continental, só a UEEB está a formar mestres para os 

campos educacional e de investigação. Como tivemos oportunidade de concluir 

através da pesquisa feita para a elaboração da nossa dissertação de mestrado, (Zheng, 

Shanpei, 2011) à exceção da UEEB, da UEIS e da Universidade de Comunicação da 

China, as restantes universidades que têm cursos de licenciatura em língua e cultura 

portuguesas são ainda muito jovens – todas elas abriram este curso depois de 2005. 

Para além disso, o português é uma língua minoritária no oriente e poucos chineses a 

falam. Os professores nas universidades são jovens e muitas vezes possuem 

conhecimentos limitados de língua e cultura portuguesas. Tudo isto determina que 

seja difícil abrir mais cursos de mestrado na China continental.  

Na atualidade, a maior parte dos professores de língua e cultura portuguesas 

formou-se em Portugal, no Brasil ou em Macau. Uma parte dos professores está a 

fazer doutoramento num desses três locais, o que se espera que venha a ter um 

impacto positivo para o desenvolvimento do ensino da língua e cultura portuguesas na 

China. Ao contrário do que acontecia no passado - quando muitos alunos preferiam 

trabalhar logo após terminarem a licenciatura - cada vez mais alunos procuram fazer 

mestrados, com o objetivo de virem a trabalhar no ensino superior. Na verdade, os 

cursos de licenciatura estão a desenvolver-se muito e prevê-se que mais universidades 

terão, num futuro próximo, professores com nível académico adequado para abrir 

mais cursos de mestrado em vertentes mais variadas relacionadas com os países de 

língua portuguesa. 

 

Em jeito de síntese, pode-se afirmar que, atualmente, na China, os alunos 
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universitários e os alunos dos cursos de curta duração são os dois principais alvos do 

ensino de PLE. Estes dois grupos necessitam que os professores recorram a diferentes 

metodologias de ensino que se adequem às suas características pessoais. Por outro 

lado, os cursos de mestrado relacionados com o PLE exigem professores com graus 

académicos mais elevados. Para melhorar o ensino de PLE, tanto nos cursos de 

licenciatura como nos cursos de mestrado, os professores devem dar mais atenção aos 

métodos do ensino que usam, procurando ser criativos e eficazes e não se 

circunscrevendo apenas à aplicação dos métodos tradicionais. Isto equivale também a 

dizer que, de acordo com as finalidades de estudo e com as características das 

diferentes disciplinas, os professores podem utilizar várias estratégias para 

desenvolverem as diferentes competências dos alunos. É precisamente sobre este tipo 

de problemáticas que a nossa investigação incide. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE DOS MANUAIS PORTUGUESES DESTINADOS  

À DISCIPLINA DE LABORATÓRIO 
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Em contexto do quotidiano, o vocábulo “manual” refere-se sempre a um 

compêndio escolar ou a um simples livro de instruções que acompanha um produto ou 

equipamento. No entanto, para os especialistas da área da didática, o conceito de 

manual não está bem definido e está aberto a múltiplas interpretações (Araújo, 2010: 

21-22). Segundo António Carrilho Ribeiro, entende-se por 

 

(...) manuais didácticos os livros ou textos concebidos com a finalidade 

de apresentar os princípios e conteúdos fundamentais de uma qualquer 

matéria a ensinar e que se utilizam como suporte do processo de ensino e 

como veículo de aprendizagem quer em situações de ensino presencial 

quer à distância. (Ribeiro, 1991: 278) 

 

Assim, a principal característica de um manual é ser suporte do processo de 

ensino e veículo de transmissão de conhecimentos, comportando uma dimensão de 

progressão que pressupõe o avanço sistematizado dos conteúdos e competências a 

adquirir pelos estudantes. Na análise que se segue, usar-se-ão expressões diferentes 

para distinguir publicações generalistas relacionadas com o ensino-aprendizagem da 

língua portuguesa (designadas por "publicações") dos manuais propriamente ditos 

para ensino de língua portuguesa (designados por "manuais"). 

Ana Tavares defende que "qualquer manual didático visa contribuir para a 

qualidade e eficácia do ensino/aprendizagem, que, geralmente, decorre em ambiente 

de sala de aula" (Tavares, 2008: 34). António Carrilho Ribeiro refere que "o manual 

didático apresenta o que deve ser aprendido ou ensinado de uma forma clara e 

perceptível, contribuindo para a segurança de alunos, professores e pais" (Ribeiro, 

1991: 279). Na realidade, um bom manual transmite um sentimento de segurança, 

tanto a professores como a alunos, face à ideia de que tem conteúdos úteis dirigidos 

aos alunos de acordo com o programa educativo, auxiliando por isso os professores na 

preparação das aulas. 

Neste trabalho, concentramos a atenção nos manuais destinados ao ensino de 

PLE que, segundo Ana Tavares, devem (Tavares, 2008: 37): 
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  Ser um instrumento de trabalho, impresso, estruturado e dirigido ao aluno; 

  Ter o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de capacidades e para a 

mudança de atitudes; 

  Visar a aquisição dos conhecimentos propostos nos programas em vigor; 

  Conter elementos para o desenvolvimento de atividades de aplicação e 

avaliação da aprendizagem efetuada. 

 

Existem muitos manuais de autores portugueses para o ensino de PLE na 

China, sendo os mais comummente utilizados nas aulas de Laboratório: Português em 

Direto, Português XXI, Olá! Como está?, Na Onda do Português, Português Atual, 

Novo Português sem Fronteiras e Aprender Português. No entanto, professores 

estrangeiros que lecionam esta disciplina preferem usar materiais criados por eles 

próprios ou que encontram na internet. Os manuais referidos adequam-se bem à 

disciplina de laboratório de PLE lecionada em Portugal, mas em contexto de 

ensino-aprendizagem na China os professores precisam de materiais auxiliares. 

Porque acontece isto? Neste capítulo, tomando como exemplo os manuais Português 

sem Fronteiras, Português XXI, Olá! Como está?, Na Onda do Português, Aprender 

Português e Entre Nós, analisar-se-ão os pontos fortes e os pontos fracos de cada 

compêndio, com o objetivo de tirar conclusões sobre a sua adequação às necessidades 

específicas dos estudantes chineses. Para a consecução destes objetivos, 

basear-nos-emos nos resultados dos inquéritos aplicados para conhecer as perceções 

dos alunos sobre cada um dos manuais portugueses, por comparação com os manuais 

chineses. 

 

3.1 Os manuais destinados à disciplina de laboratório 

Nos departamentos de língua portuguesa das universidades chinesas 

utilizam-se normalmente manuais portugueses ou brasileiros para a disciplina de 

laboratório, uma vez que escasseiam manuais elaborados por chineses. Para além 

destes, os professores recorrem frequentemente a alguns materiais retirados da 

internet.  
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3.1.1 A escassez de manuais específicos para o ensino universitário de PLE na 

China 

Como tivemos já oportunidade de concluir aquando da realização da nossa 

dissertação de mestrado (Zheng, Shanpei, 2010), existem poucos manuais publicados 

na China continental para o ensino de língua portuguesa. Antes de 2000, havia apenas 

seis livrospara o ensino-aprendizagem da língua portuguesa, no mercado chinês de 

publicações. Depois dessa data, acompanhando a abertura de cada vez mais cursos de 

língua portuguesa, surgiram mais obras relacionadas com o ensino de PLE, como 

listado no quadro XVII. 

 

Quadro XVII – Publicações destinadas ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa 

na China continental 

Título Autor Editora Ano 

A Pronúncia da Língua 

Portuguesa 

 

Xu Yixing 
Editora Shanghai Wai Yan 

She 
1985 

Dicionário Conciso 

Português-Chinês 

Zhou Hanjun, 

Wang Zengyang, 

Zhao Hongling, 

Cui Weixiao 

Editora Shangwu 1994 

As 300 Frases Portuguesas 

 

Wang Hongyu, 

Wang Haixiang 
Editora Beijing Daxue 1997 

Dicionário Conciso 

Chinês-Português 

 

Wang Suoying, 

Lu Yanbin 
Ed. Shanghai Wai Yan She 1997 

Gramática Concisa da Língua 

Portuguesa 

 

Cai Ziyu, 

Lin Guang 
Editora Shangwu 1998 

Gramática da Língua 

Portuguesa 

 

Wang Suoying, 

Lu Yanbin 

Editora Shanghai Wai Yan 

She 
1999 

Dicionário Português-Chinês 

 
Li Junbao et al. Editora Shangwu 2001 

Glossário Chinês-Português de 

Termos Usuais 

 

Li Junbao, 

Huang Huixian, 

Zhou Yaming 

Editora Waiwen 2002 

Português Turístico Wang Hongyu Editora Beijing Daxue 2003 
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Português num Instante 
Ye Zhiliang, 

Zhao Hongling 
Editora Wai Yan She 2007 

Dicionário Universitário com 

Sinónimos 

 

Liu Yi 
Editora Shandong Kexue 

Jishu 
2007 

Temas Económico-Comerciais 

em Português 

 

Ye Zhiliang Editora Wai Yan She 2008 

Dicionário Temático 

Português-Chinês-Inglês 

 

Liu Yi 
Editora Beijing Yuyan 

Daxue 
2008 

Manual Prático de Morfologia 

da Língua Portuguesa 
Yu Xiang Editora Wai Yan She 2009 

*Português para Ensino 

Universitário I 
Ye Zhiliang Editora Wai Yan She 2009 

Manuais Práticos em Português 

 
Zhang Li Editora Shangwu 2009 

Grande Gramática Portuguesa 

Explicada 

 

Li Fei Editora Wai Yan She 2010 

*Português para Ensino 

Universitário II 

 

Ye Zhiliang Editora Wai Yan She 2010 

Leitura em Português 

 
Zhao Hongling Editora Wai Yan She 2011 

Falar Português desde o Zero 

 

Liang Ce  

Manuel Moura 
Editora Yuhang da China 2011 

Curso de Português para os 

Chineses 

Xu Yixing  

Zhang Weiqi 

Shanghai Foreign 

Language Education Press 
2012 

Manual Prático de Português 

 
Zhang Minfen Editora Shijie Tushu 2012 

Português Elementar 
Xu Yixing  

Gu Wenjun 
Editora Yuhang da China 2013 

Guia da Gramática Portuguesa Zhang Li 
Shanghai Foreign 

Language Education Press 
2013 

Vamos Falar Português 

 
Zhang Weiqi Editora Yuhang da China 2014 

Fonte: elaboração própria 

* Estes dois livros vieram substituir o compêndio Português Elementar, escrito por Wang Zengyang, sendo 

atualmente os manuais mais utilizados para a disciplina de LP (leitura intensiva), na maior parte das universidades 

chinesas com cursos de língua portuguesa. 
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Observando o quadro XVII, constatamos que os livros para o ensino de PLE na 

China eram poucos antes de 1999: existiam apenas seis livros, sendo um deles um 

dicionário. Naquela época, dada a escassez de materiais, os professores recorriam aos 

manuais editados em Portugal, de que são exemplo o Português sem Fronteiras, em 

três volumes, ou o Português ao Vivo, igualmente com três volumes. Além destes 

materiais, cada universidade usava manuais redigidos pelos seus professores e, não 

havendo comunicação entre os vários departamentos de língua portuguesa das 

universidades, não havia também partilha destes livros não publicados.  

Porque é que estes manuais, redigidos pelos docentes chineses de Português, 

não eram publicados? Por duas razões (Zheng, Shanpei, 2010): em primeiro lugar, tais 

livros careciam de sistematização de conteúdos, bem assim como de uma revisão 

científica apropriada. Estas deficiências ou falhas de sistematicidade e rigor científico, 

no entanto, eram colmatadas em contexto de aula, através das explicações dos 

professores. Para além disso, as editoras não têm interesse em publicar um livro na 

China, país que tem 1300 milhões de habitantes, sabendo que só um número muito 

reduzido de pessoas o vão comprar. Tal facto opõe-se à lógica editorial do mercado. 

Depois de 2000, acompanhando o crescente número de cursos de língua 

portuguesa em várias universidades, surgiram mais livros na China continental. 

Contudo, das atuais 25 publicações para o ensino de PLE, a maior parte não serve 

para os alunos universitários, que precisam de estudar sistematicamente a fonética, a 

gramática e as questões levantadas pela tradução de e para a língua portuguesa. De 

entre as publicações enumeradas no  quadro XVII, apenas cinco se adequam ao 

contexto universitário: Português para Ensino Universitário I, Português para Ensino 

Universitário II, Manual Prático de Morfologia da Língua Portuguesa, Leitura em 

Português e Curso Português para Chineses.  

Para além disso, as licenciaturas em língua e cultura portuguesas têm 

programas curriculares distintos. Observe-se o currículo da licenciatura em língua 

portuguesa, tomando como exemplo a Universidade de Estudos Internacionais de 
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Tianjin
73

. 

  

Quadro XVIII – Currículo da licenciatura em LP 

Nível Disciplina 

1º Ano Leitura intensiva (Língua), Conversação, Laboratório, Leitura extensiva 

2º Ano Leitura intensiva (Língua), Conversação, Laboratório, Leitura extensiva, 

Gramática Aplicada, Turismo nos países lusófonos*, Comunicação 

intercultural*, o Brasil contemporâneo* 

 

3º Ano Português avançado, Leitura de notícias, Literatura portuguesa, Tradução 

português-chinês e chinês-português, Interpretação, Composição, Contexto 

geral dos países lusófonos*, a China contemporânea*, a Cultura portuguesa*, 

a Educação no Brasil*, a Linguística portuguesa* 

 

4º Ano Tradução, Interpretação, Seminário da orientação de tese, Português para a 

economia e os negócios*, a Política e a economia do Brasil*, a História do 

Brasil*, Literatura: seleção de obras portuguesas*, Seminário de estudos da 

América-Latina*, Notícias portuguesas* 

 

Fonte: serviço académico da UEIT, 2013: 215 

* Disciplinas opcionais. 

 

O leque de disciplinas apresentado é muito variado, pelo que os compêndios 

chineses não podem satisfazer todas as necessidades do ensino da língua portuguesa 

nas universidades, tendo em conta quer as disciplinas principais, quer as opcionais. 

Como já se referiu antes, Português para Ensino Universitário I, Português para 

Ensino Universitário II e Curso de Português para Chineses podem ser usados no 

contexto da disciplina de leitura intensiva; Manual Prático de Morfologia da Língua 

Portuguesa pode ser usado na disciplina de gramática; e Leitura em Português, na 

disciplina de leitura extensiva. Mas, de facto, estes compêndios não são suficientes, 

pelo que os professores usam normalmente materiais da internet ou compêndios 

portugueses como materiais auxiliares.  

Além dos quatro compêndios habitualmente usados no ensino universitário de 

                                                        
73 Plano da Educação das Licenciaturas do Departamento da Língua Portuguesa da Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Tianjin 
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língua portuguesa, outros livros servem como auxiliares, quer no ensino universitário 

quer nos cursos livres. A Pronúncia da Língua Portuguesa, Gramática da Língua 

Portuguesa, Temas Económico-Comerciais em Português, Grande Gramática 

Portuguesa Explicada podem servir como compêndios auxiliares para as disciplinas 

de gramática, de fonética e de economia. As restantes obras, como Português num 

Instante, Falar Português desde o Zero, Manual Prático de Português, Português 

Elementar, Vamos Falar Português, são manuais utilizáveis nos cursos livres ou para 

os auto-aprendentes com interesse pela língua portuguesa.  

A generalidade dos professores de PLE, tanto chineses como portugueses, 

reconhece que a maior dificuldade no processo do ensino da língua portuguesa é a 

falta de compêndios adequados aos alunos chineses. Embora as publicações 

apresentadas possam dar resposta a grande parte das necessidades das principais 

disciplinas de PLE, o mesmo não acontece na disciplina de laboratório, onde se 

trabalha a competência de compreensão auditiva dos alunos.  

A disciplina de laboratório pertence ao currículo básico do ensino da língua 

portuguesa, destinando-se a treinar a capacidade de audição e a comunicação oral, 

sendo por isso muito relevante na fase elementar e intermédia do ensino de PLE. 

Apesar da sua modesta carga horária semanal (entre uma hora e meia e três horas), é 

uma disciplina muito importante para treinar a compreensão oral dos alunos e tal 

como a aula de conversação, deve ter uma componente prática acentuada. Atualmente, 

na China, os professores lecionam esta disciplina recorrendo à audição de CDs ou 

cassetes ou à projeção de filmes, fazendo depois exercícios destinados a avaliar o grau 

de compreensão oral dos estudantes.  

De entre os manuais referidos no quadro XVII, nenhum é particularmente 

adequado à disciplina de laboratório, o que leva os docentes, especialmente os 

portugueses, a usarem materiais didáticos da internet ou retirados de vários livros 

diferentes, passando aos alunos materiais individuais para cada aula.  

O problema deste procedimento é que os não transmite segurança aos discentes. 

Os alunos chineses estudam bastante em casa, especialmente quando começam a 

aprender uma língua totalmente nova, sendo que um manual serve como um farol de 
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orientação. Fora da aula, os alunos estudam ou reveem o que já aprenderam e 

preparam as lições seguintes, pelo que materiais avulso dificultam este estudo. Além 

disso, um compêndio normalmente tem continuidade, o que falta nos materiais 

didáticos da internet. Por fim, a existência de um manual didático também ajudaria os 

professores a estruturarem as aulas de laboratório. 

Como não existem publicações chinesas para a disciplina de laboratório de 

nível universitário, além de usar materiais didáticos encontrados na internet, os 

professores recorrem aos compêndios portugueses.  

 

3.1.2 Os manuais portugueses destinados à disciplina de laboratório 

Nos últimos anos, cada vez mais chineses se têm dedicado à redação de livros 

destinados ao ensino da língua portuguesa, tendência que se deve acentuar no futuro 

com o estreitamento das relações entre a China e os países lusófonos, tal como 

decorre da análise feita no primeiro capítulo da nossa dissertação de mestrado (Zheng, 

2010). Ao mesmo tempo, surgiram no mercado mais livros portugueses para o ensino 

da língua, como por exemplo: Português XXI (LIDEL, 2004), Olá! como está? 

(LIDEL, 2004), Gramática Activa (LIDEL, 2000), Aprender Português (Texto 

Editores, 2007) ou Português Actual (LIDEL, 2011). De entre estes últimos, o manual 

Aprender Português é bastante popular na China, porque cada um dos seus três 

volumes está organizado por forma a adequar-se aos perfis definidos no âmbito do 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). Importa salientar 

ainda que a UCC começou a usar pela primeira vez livros brasileiros Avenida Brasil 

(EPU, 2008) e Interagindo em Português (Espiral, 2005) como compêndios para o 

ensino da língua portuguesa na China.  

Embora existam mais de duas dezenas de publicações portuguesas para o 

ensino de PLE, os professores usam preferencialmente os seguintes compêndios para 

a disciplina de laboratório, tanto na China como em Portugal: 
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Quadro XIX - Compêndios portugueses destinados à disciplina de laboratório
74

 

Título Autor Editora Ano Nível Unidades 

totais 

Aprender Português Carla Oliveira, Maria 

José BallMann e 

Maria Luísa Coelho 

Texto 

Editores 

2007 A1/A2/B1/B2 14 no 

total do 

método  

Na Onda do Português Ana Maria Bayan 

Ferriera e Helena 

José Bayan 

LIDEL 2009 A1/A2/B1/B2 13 no 

total do 

método 

Novo Português sem 

Fronteiras 

Isabel Coimbra e 

Olga Mata Coimbra 

LIDEL 2011 A1/A2/B1/B2 20 no 

total do 

método 

Olá, como está? Leonete Carmo LIDEL 2004 A1/A2/B1/B2 20 no 

total do 

método 

Português Atual Marta Silva e 

Hermínia Malcata 

LIDEL 2011 A1/A2/B1/B2 16 no 

total do 

método 

Português em Direto Helena Lemos LIDEL 2008 B1 e B2 12 no 

total do 

método 

Português XXI Ana Tavares LIDEL 2004 A1/A2/B1/B2 12 no 

total do 

método 

Fonte: elaboração própria 

 

Dos compêndios referidos, os mais usados para a disciplina de laboratório nas 

universidades chinesas são Aprender Português, Português XXI e Olá, como está?, 

enquanto nas universidade portuguesas que integraram a amostra para este estudo se 

usa mais Português Atual, Aprender Português e Novo Português sem Fronteiras nos 

cursos de língua e cultura portuguesas. O livro Novo Português sem Fronteiras usa-se 

sobretudo na disciplina de língua portuguesa e como compêndio auxiliar na aula de 

laboratório. 

Todos os livros do quadro XIX têm o mesmo público-alvo: alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2. E, na atualidade, muito autores já renovaram os seus compêndios 

segundo o QECR. Com exceção de Português em Direto, que se assume como um 

                                                        
74 Nota: Além dos compêndios portugueses acima, a Universidade da Comunicação da China usa Avenida Brasil 

para a disciplina laboratório e a Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin usa Passo a Passo, um 

compêndio com três volumes para a compreensão oral, publicado em Macau. 
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manual destinado a estudantes já com conhecimentos de português correspondentes 

ao nível B1 do QECRL, os outros manuais são adequados aos alunos com nível de 

língua portuguesa A1, ou seja, têm como destinatários alunos sem nenhum 

conhecimento linguístico prévio. Para conhecer melhor os compêndios, atente-se no 

quadro XX.  

 

Quadro XX - Comparação dos manuais destinados à disciplina de laboratório
75

 

 Público-alvo Nível 

inicial 

Nível 

mais 

alto 

Volumes Livro 

para o 

professor 

Soluções CD ou 

DVD 

Aprender 

Português 

alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 3 Não Não Sim 

Na Onda do 

Português 

alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 3 Não Não Sim 

Novo Português 

sem Fronteiras 

alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 3 Não Não Sim* 

Olá, como está? alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 1 Não Não Sim 

Português Atual alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 3* Não Sim Sim 

Português em 

Direto 

alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
B1 B2 1 Não Sim Sim 

Português XXI alunos/aprendentes 

de PLE ou de PL2 
A1 B2 3 Não Sim Sim 

Fonte: elaboração própria 

 

Constata-se que quase todos os manuais começam no nível A1, à exceção de 

Português em Direto, que começa com o nível B1 e só se usa no nível intermédio. 

Todos os manuais atingem o nível B2, mas nenhum vai até aos níveis mais alto (C1 e 

C2), o que significa que só são adequados até ao fim do 2º ano pois, segundo os 

planos das universidades chinesas, os alunos devem chegar ao nível B2 nessa fase. A 

disciplina de laboratório integra o currículo dos primeiros anos com uma duração, 

normalmente, de dois anos. Para atingir um nível mais alto de compreensão oral, os 

alunos precisam viver posteriormente num país de língua portuguesa, onde usarão a 

língua numa base diária.  

Numa entrevista realizada pela autora deste estudo à professora Zhao Hongling, 

                                                        
75 O Novo Português sem Fronteiras inclui três volumes, dos quais apenas o primeiro volume tem CD. De acordo 

com um catálogo mais recente da Editora LIDEL, os outros dois sairão brevemente com CD. 
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da Universidade dos Estudos Estrangeiros de Beijing, a mesma aludiu a esta questão 

dos manuais, afirmando o seguinte
76

: 

  

(...) de facto, devemos reconhecer a falta de manuais na China e devemos 

usar os manuais portugueses. Mas os manuais portugueses têm as suas 

características e não são totalmente adequados para o ensino 

universitário de PLE na China. Quando os usam, os professores devem 

escolher os conteúdos adequados para os alunos chineses em vez de os 

usarem de forma acrítica, seguindo na íntegra a proposta dos autores do 

manual. Para os professores, um ponto fraco de muitos manuais 

portugueses é que eles não contêm soluções. Para os professores 

chineses, a língua portuguesa é uma língua não materna. Embora 

ensinem a língua portuguesa aos alunos chineses, os professores, 

especialmente os professores jovens que não possuem muita experiência 

na área do ensino de PLE, encontram às vezes dificuldades em resolver 

todos os exercícios.  

 

Na sequência destas afirmações, pareceu-nos pertinente recolher 

informação sobre os períodos de formação dos professores universitários de 

PLE, bem como os respetivos graus académicos que possuem (Quadro XXI e 

XXII). 

                                                        
76 TdA 
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Quadro XXI – Graduação dos docentes do ensino PLE na universidades chinesas
77

 

Nome da Instituição 
Antes de 

1970 

Década 

de 1970 

Década 

de 1980 

Década 

de 1990 

Entre 

2000-04 

Depois 

de 2005 

Instituto de Línguas Estrangeiras Jilin 

Huaqiao 
 1 1   3 

Universidade de Beijing     1  

Universidade de Beijing Jiaotong   1   3 

Universidade de Comunicação da 

China 
    2 1 

Universidade de Comunicação da 

China (Nanjing) 
1    1 1 

Universidade de Economia e 

Negócios Internacionais 
     3 

Universidade de Línguas Estrangeiras 

de Guangdong 
     5 

Universidade de Estudos Estrangeiros 

de Beijing 
 2 1 1 1 2 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Beijing 
   1  3 

Universidade de Estudos Estrangeiros 

de Shanghai 
   4  1 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Sichuan 
     4 

Universidade de Línguas Estrangeiras 

de Tianjin 
    1 4 

Universidade de Línguas Estrangeiras 

de Xi’an 
     6 

Universidade de Língua e Cultura de 

Beijng 
     2 

Universidade de Línguas Estrangeiras 

de Dalian 
1    1 3 

Universidade Normal de Harbin     1 3 

Número total 2 3 3 6 8 44 

                                                        

77 Fonte: Serviços Académicos das Universidades 
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Quadro XXII - Graus académicos dos docentes de PLE nas universidades chinesas
78

 

(2013) 

Nome da instituição Licenciado Mestre Doutor Mestrando Doutorando 

Instituto de Línguas Estrangeiras 

Jilin Huaqiao 
3 2    

Universidade de Beijing     1 

Universidade de Beijing Jiaotong  3   1 

Universidade de Comunicação da 

China 
 1   2 

Universidade de Comunicação da 

China (Nangjing) 
1 1  1  

Universidade de Economia e 

Negócios Internacionais 
 1  1 1 

Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Guangdong 
1 3  1  

Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Beijing 
2 3   2 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Beijing 
1 2  1  

Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Shanghai 
1 3   1 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Sichuan 
3 1    

Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Tianjin 
 1  2 2 

Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Xi’an 
3   3  

Universidade de Língua e Cultura 

de Beijing 
 2    

Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Dalian 
2 1  1 1 

Universidade Normal de Harbin 4     

Número total 21 24 0 10 11 

 

 

 

                                                        

78 Fonte: Serviços Académicos dessas Universidades  



101 

 

Tratamos a informação constante nos dois quadros anteriores, apresentando-a 

de seguida sob a forma de gráfico, para uma melhor leitura dos dados recolhidos. 

 

Gráfico III – Ano de formatura dos professores universitários de PLE na China  
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   Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico IV - Graus académicos dos docentes chineses de PLE 
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Fonte: elaboração própria 

 

Analisando os quadros apresentados e os seus respetivos histogramas, 

constatamos que a maior parte dos docentes chineses obtiveram os seus diplomas de 

licenciatura após 2005. Ou seja, podemos dizer que estes docentes são jovens e não 

possuem muita experiência no ensino de PLE. Para estes, a inclusão das soluções nos 

manuais ou a existência de um livro do professor são importantes, enquanto 
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instrumentos orientadores do seu trabalho e fontes de resolução de dúvidas.  

Conclui-se ainda que os docentes chineses de PLE nas universidades não 

possuem graus académicos satisfatórios, havendo ainda 34.85% de docentes que 

apenas concluíram a licenciatura. Na China, segundo as regras do Ministério da 

Educação, não é permitido que os licenciados ensinem em instituições universitárias, 

no entanto, como referido na nossa dissertação de mestrado, a formação dos 

professores não consegue acompanhar a necessidade crescente de docentes nesta área 

académica (Zheng, Shanpei, 2010). Portanto, muitas universidades empregam os seus 

licenciados para lecionarem nos cursos de PLE, prevendo que façam mestrados em 

Portugal ou no Brasil, para depois integrarem o quadro de docentes da universidade.  

Aliás, a maior parte das universidades que abriram licenciaturas de PLE depois 

de 2004 não tinham nenhum professor, nem as condições mínimas para abrir este 

curso. Quando começaram a receber alunos, empregaram professores chineses e 

docentes provenientes dos países lusófonos. Pode-se dizer que, quando a maioria dos 

professores licenciados começaram a ensinar língua portuguesa, não tinham 

experiência no ensino desse idioma ou mesmo qualquer experiência de docência. 

Docentes com o nível de língua portuguesa de C1 ou C2 e falta de experiência no 

ensino de PLE têm sempre dúvidas e sentem dificuldades na utilização dos manuais 

portugueses. As docentes Yang Shu e Lu Yawei, da Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Tianjin, que entrevistamos a este propósito, referem que:  

 

Se os manuais portugueses tiverem livros para os professores e 

soluções, será mais fácil para nós os usarmos nas aulas e também vai 

facilitar a nossa preparação das aulas. Embora falemos português e 

saibamos a gramática, a língua portuguesa não é a nossa língua 

materna e quando a falamos e usamos, aparecem sempre falhas e 

encontramos às vezes dificuldades e dúvidas. Na atualidade, quando 

temos dúvidas, pedimos ajuda aos professores portugueses da nossa 
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universidade ou aos nossos amigos portugueses pela internet.
79

  

 

Um método completo, que inclua livro para os alunos, livro do professor, 

soluções, CD e respetiva transcrição dos textos áudio, dará uma sensação de 

segurança quer aos alunos, quer aos professores. Para além da estrutura dos manuais, 

os conteúdos dos compêndios portugueses também influenciam muito a sua aplicação 

nas universidades chinesas, aspeto que se analisará de seguida, destacando os pontos 

fortes e os pontos fracos dos manuais referidos no quadro XIX. 

  

3.2 Comparação entre os manuais chineses e os manuais portugueses para o 

ensino de língua portuguesa  

A aula de leitura intensiva (língua portuguesa) constitui o núcleo das disciplinas do 

curso de licenciatura em língua portuguesa. Jiang Yaming, diretora da Faculdade de 

Línguas Europeias da UEIT também por nós entrevistada, refere-se-lhe desta forma:  

 

A aula de leitura intensiva é uma disciplina básica e muito importante 

para as outras disciplinas. Os alunos não só aprendem língua nesta 

aula, mas também adquirem conhecimentos sobre diplomacia, negócios, 

leis, tecnologia, cultura, etc. Através disso, os alunos vão desenvolver a 

sua capacidade de estudar, de pensar de forma independente, de 

analisar e de fazer investigação, capacidades essas que lhes serão úteis 

para o trabalho que realizarão no futuro.
80

 

 

As palavras da diretora Jiang revelam a importância da leitura intensiva. No 1º e 2º 

ano do curso de língua portuguesa da UEIT há oito horas de leitura intensiva por semana, 

ocupando 50% da carga letiva das disciplinas de língua portuguesa, percentagem que 

chega a 62.5% na ULED (Quadro XXIII).  

 

                                                        
79 TdA 
80 TdA 
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Quadro XXIII - Carga letiva semanal das disciplinas de língua portuguesa, na UEIT 

Disciplina  
Carga letiva  

1º ano 
Percentagem 

 

Carga letiva  

2º ano 

Percentagem 

Língua Portuguesa 8 50% 8 40% 

Laboratório 2 12.5% 2 10% 

Leitura Extensiva 2 12.5% 2 10% 

Conversação 4 25% 4 20% 

Gramática   2 10% 

Disciplinas opcionais   2 10% 

Fonte: Serviço Académico da UEIT, 2013: 256 

 

A carga letiva da disciplina de leitura intensiva ocupa, respetivamente, 50% e 

40% da carga letiva total de língua portuguesa nos dois primeiros anos da licenciatura, 

o que por si só é revelador da sua importância.  

Os manuais chineses para o ensino de PLE têm quase todos explicações 

detalhadas e sistematizadas sobre a gramática portuguesa, enquanto os manuais 

portugueses abordam de forma mais rápida e menos aprofundada tais aspetos. Num 

compêndio chinês para universitários, os alunos aprendem todos os modos e tempos 

do sistema verbal português em dois anos. Normalmente, o método utilizado nas 

universidades chinesas consiste no seguinte: durante uma semana, os alunos estudam 

um único tempo, por exemplo, o presente do indicativo. Contudo, nos compêndios 

portugueses, os tempos e modos misturam-se, apresentam-se vários conteúdos 

gramaticais ao mesmo tempo, ainda que se proponha uma abordagem mais dilatada 

no tempo dos mesmos. As causas explicativas desta diferença residem nas diferenças 

de pensamentos orientais e ocidentais. E, também numa abordagem diferente do 

ensino das línguas: a chinesa sob uma perspetiva gramatical e a portuguesa sob uma 

perspetiva comunicativa.  

Os compêndios portugueses são usados sobretudo como compêndios auxiliares 

na aula da leitura intensiva, que aborda sobretudo a gramática da língua portuguesa; 

todavia, noutras aulas mais práticas (laboratório ou conversação), são utilizados como 

materiais principais porque os objetivos dessas disciplinas são treinar a capacidade de 

conversação e audição, secundarizando a gramática. Como tal, os docentes 
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socorrem-se de documentos autênticos ou fabricados nos países em que o português é 

a língua materna. 

Pode-se dizer que, nas universidades chinesas, o ensino da gramática é uma 

base e uma garantia do sucesso na aquisição de conhecimentos e competências 

apresentados das outras disciplinas. No entanto, Malaca Casteleiro (1991) adverte 

que: 

 

Isto não significa que a gramática não seja relevante na 

aprendizagem duma língua estrangeira, mas que a sua função passa 

a ser a de instrumento auxiliar do aprendente, perdendo assim o 

lugar de pivô da organização dos conteúdos programáticos, 

considerados mais importantes, como as necessidades do aprendente, 

as funções comunicativas ou actos de fala e as situações de 

comunicação. (Casteleiro, 1991: 114-115) 

 

Nesta perspetiva, conclui-se que a aprendizagem da gramática da língua 

portuguesa não deve ser encarada como um processo isolado ou um fim em si mesma, 

devendo estar ao serviço da comunicação. Segundo o inquérito realizado aos alunos 

chineses do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Tianjin, estes acham que as disciplinas de laboratório e de 

conversação são tão importantes como a disciplina de língua portuguesa, para além de 

serem mais práticas.  

 

Como já se referiu anteriormente, o compêndio Português para Ensino 

Universitário, elaborado por Ye Zhiliang, é usado nas principais universidades 

chinesas com licenciaturas em língua e cultura portuguesas, para a disciplina de 

língua portuguesa (leitura intensiva). Na disciplina de laboratório, usam-se os manuais 

portugueses que constam do quadro XIX, mas os professores chineses não estão 

muito satisfeitos com eles por várias razões: 

  Não contêm soluções: como já se referiu anteriormente, muitos manuais 
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portugueses não incluem soluções. De facto, nem todos os professores chineses 

conseguem resolver os exercícios propostos nos manuais, especialmente alguns 

relacionados com a cultura portuguesa. Isto acontece mais nos manuais portugueses 

que servem para a disciplina de leitura intensiva e extensiva. Por exemplo, o manual 

Português na atualidade tem alguns exercícios sobre os hábitos e costumes 

portugueses difíceis de serem explicados pelos professores chineses.  

 

  Não há nenhuma explicação ou vocabulário em chinês: este problema afeta 

sobretudo os alunos do 1º semestre do 1º ano, ou seja, do nível básico do ensino de 

PLE. Nesta fase, os alunos têm sempre muitas dúvidas e, face aos seus conhecimentos 

de língua e cultura portuguesas limitados, é muito difícil resolverem essas dúvidas 

sozinhos. Embora os manuais tenham explicações em português, a ausência de 

tradução para chinês dificulta a tarefa dos alunos que não as percebem e têm que 

perguntar aos professores ou esperar até que estes as expliquem nas aulas. Isto 

dificulta sobretudo o estudo autónomo tão habitual junto dos estudantes chineses. 

 

 A progessão em termos de conteúdos proposta pelos manuais é geralmente  

muito rápida: no 1º Fórum Internacional de Ensino de Língua Portuguesa na China, 

realizado na Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing e coorganizado pelo 

Instituto Politécnico de Macau, Fundação Macau e Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Beijing, os docentes chineses discutiram as metodologias e os 

manuais, e avaliaram o ensino de PLE no país. No debate do fórum, muitos docentes 

mencionaram que os manuais portugueses têm um ritmo de progressão muito 

acelerado em aspetos como o vocabulário, o sistema verbal ou outros aspetos 

gramaticais em geral, não podendo por isso ser usados de uma forma contínua. 

 

Por isso, depois de se publicar o manual Português para Ensino Universitário, 

em 2011, os departamentos de língua e cultura portuguesas passaram a adotar este 

compêndio para a disciplina de leitura intensiva, revelando-se este mais adequado às 

características dos alunos chineses, tanto no conteúdo como nos métodos. No entanto, 



107 

 

continuam a existir poucas publicações de língua portuguesa na China dirigidas às 

outras disciplinas e as que existem apresentam os problemas já referidos. Analise-se, 

comparativamente, o manual Português para Ensino Universitário e os manuais 

portugueses destinados à disciplina de laboratório em vários aspetos e em diferentes 

fases de um semestre. 
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Quadro XXIV - Comparação entre os manuais chineses e portugueses
81

  

 

Unidade 1 

Manuais Tema Tempo e 

modo 

verbal 

Conjugação 

verbal 

Velocidade 

de leitura 

Área lexical e temática Outros aspetos 

gramaticais 

Português para Ensino 

Universitário I  

A1/A2 

Bom dia.  

Como te chamas? 

 

Presente do 

indicativo 

Ser, chamar-se 153.33 

palavras por 

minuto 

Perguntar o nome e 

responder; 

Saudar e despedir-se. 

Pronomes pessoais; omissão 

do sujeito; 

Conjunção “e”; 

Resposta afirmativa e 

resposta negativa. 

Aprender Português I  

A1/A2 

Identificação e 

dados pessoais 

Presente do 

indicativo 

Ser, ter, morar em 

(verbos regulares 

terminados em -ar); 

chamar-se 

110 palavras 

por minuto 

País e nacionalidade; 

morada;  

Numerais cardinais; 

Profissão; 

Idade e número de 

telefone. 

 

Pronomes pessoais, 

interrogativos, reflexos. 

 

 

Na Onda do Português I  

A1/A2 

Vamos aprender 

Português! 

Presente do 

indicativo 

Ser, ter, morar em, 

(verbos regulares 

terminados em -ar) 

90 palavras 

por minuto 

País, cidade e 

nacionalidade; 

Profissão; 

Pronomes pessoais; 

Adjetivos; Preposição “de” e 

sua contração; Pronomes 

                                                        
81 1). nas comparações não se analisa Novo Português sem Fronteiras porque ele não é um manual contínuo para a disciplina de laboratório. Acrescentou-se, no entanto, Passo a Passo editado 

em Macau, porque é um manual de laboratório usado em várias universidades chinesas. 

2). Usamos o Português para Ensino Universitário I como termo de comparação em vários aspetos, porque este é o principal manual para a disciplina de leitura intensiva (língua portuguesa), 

que é uma disciplina básica para outras, incluindo a disciplina de laboratório. 
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Expressão da morada; 

Numerais cardinais; 

Idade e número de 

telefone. 

 

interrogativos “quem, qual, 

onde, que, quantos”. 

 

Olá, como está?  

A1/A2/B1/B2 

Bom Dia Presente do 

indicativo 

Chamar-se, morar em 

(verbos regulares 

terminados em -ar), 

ser,  

106.36 

palavras por 

minuto 

Saudar e despedir-se; 

Apresentação informal; 

Inquirir sobre gostos e 

responder; 

País e nacionalidade; 

Meios de transporte; 

Dias de semana; 

Desportos. 

 

Género e número dos 

substantivos; 

Artigos definidos e 

indefinidos; 

Forma interrogativa e 

negativa; 

Expressões interrogativas. 

 

 

Português Actual I 

A1/A2 

Eu sou o Marco Presente do 

indicativo 

Ter, estar, ser, falar, 

morar (verbos 

regulares terminados 

em -ar) 

85.12 

palavras por 

minuto 

Expressões de 

apresentação;  

País, cidade e 

nacionalidade; 

Profissão; 

Estado civil; 

Numerais cardinais; 

Idade. 

 

Pronomes pessoais; 

Preposição “de” e sua 

contração. 

Português XXI 1 

A1 

Olá! Como está? Presente do 

indicativo 

Ser, ter, chamar-se, 

morar em, falar 

(verbos regulares 

112 palavras 

por minuto 

Expressões de 

apresentação;  

Saudar e despedir-se; 

Pronomes pessoais sujeito; 

Artigos definidos; 

Frases afirmativas/ 
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terminados em -ar) Dar informações de 

caráter pessoal; 

País, cidade e 

nacionalidade; 

Profissão; 

Morada; 

Numerais cardinais até 20. 

 

negativas/ interrogativas; 

Interrogativos; 

Preposições “de” e “em”. 

 

Passo a Passo I 

A1
- 

Apresentação Presente do 

indicativo 

Chamar-se, ser 36.75 

palavras por 

minuto 

Nome e apelido Pronomes pessoais sujeito; 

Artigos definidos; Artigos 

singulares; 

Forma de tratamento formal 

e informal (tu/você); 

Frases afirmativas/ 

negativas/ interrogativas. 

 

* Para os alunos chineses, todas as palavras da primeira unidade são desconhecidas. 
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Unidade 8 

Manuais Tema Tempo e 

modo 

Conjugação 

verbal 

Velocidade 

de leitura 

Área lexical e temática Outros aspetos gramaticais 

Português para 

Ensino Universitário 

I 

A1/A2 

Quantos são 

na tua família? 

Presente do 

indicativo 

crer 157,89 

palavras por 

minuto 

Membros da família? 

Expressão de opinião  

É bom + infinitivo; 

Porque e porquê. 

Oração subordinada substantiva 

objetiva direta; 

Comparativo do adjetivo; 

Adjetivo adverbializado; 

Aposto. 

Aprender Português 

I 

A1/A2 

Desporto e 

tempos livres 

Presente do 

indicativo; 

Expressão do 

futuro 

próximo 

Gostar de, 

detestar, 

adorar, 

preferir 

157,83 

palavras por 

minuto 

Falar de gostos e preferências; 

Falar do tempo; 

Fazer convites; 

Aceitar/ recusar convites. 

Preposição “com”, com + 

pronome pessoal; 

Exprimir futuro próximo. 

 

Na Onda do 

Português I 

A1/A2 

O meu bairro 

ideal 

Presente do 

indicativo 

Verbos de 

movimento 

“ir, virar, 

seguir, 

descer, voltar, 

cortar, 

atravessar” 

122,31 

palavras por 

minuto 

Pedir e indicar informações sobre 

percursos; 

Falar sobre o nosso bairro; 

Falar sobre a nossa cidade; 

Meios de transportes. 

Preposição “a”, “em”, “de”, 

“por”; 

Verbos + preposições e 

locuções prepositivas; 

Diferença entre “para” e “por”; 

Conjunção “enquanto”. 

Olá, como está? 

A1/A2/B1/B2 

Bem-vindos a 

Portugal 

Presente do 

indicativo 

Sair, dizer, 

vir, trazer, ter, 

saber, dar 

150,67 

palavras por 

minuto 

Pedir uma informação; 

No aeroporto; 

Tráfego na cidade; 

Expressar concordância, alívio, 

satisfação, impaciência, 

incerteza. 

Dupla negativa; 

Passado recente acabar + de + 

infinitivo; 

Preposição “por” e contração 

com os artigos definidos e 

indefinidos; 
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Preposição “a” e contração 

“substantivo + a + verbo” 

(negócios a tratar); 

Expressão “há + tempo”. 

Português Atual I 

A1/A2 

O correio azul 

é mais rápido 

Pretérito 

perfeito 

simples 

Pôr, ver, vir, 

poder, dizer, 

saber, dar, ter, 

comprar, ir, 

ser, estar 

109,25 

palavras por 

minuto 

A carta; 

Nos correios. 

Complemento indireto. 

Português XXI 1 

A1 

“Já foste a 

uma tourada?” 

Pretérito 

perfeito 

simples 

Ser, ir, estar, 

ter, comprar 

(verbos 

regulares) 

151,34 

palavras por 

minuto 

Festas e tradições; 

Hábitos; 

A tourada; 

Ações relacionadas com o 

passado; 

Opiniões. 

Já, ainda não, nunca; 

Haver de + infinitivo. 

 

Passo a Passo I 

A1
-
 

Profissão Presente do 

indicativo 

Falar, 

trabalhar 

62,07 palavras 

por minuto 

Profissão; 

Nomes de locais de trabalho; 

Nomes de instituições de ensino. 

Uso do indefinido; 

Preposição em + artigo 

definido ou indefinido + local 

de trabalho/ estudo. 
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Últimas unidades dos manuais 

 

Manuais 

 

 

Tema 

 

Tempo e 

modo 

 

Conjugação 

verbal 

 

Velocidade 

de leitura 

 

Área lexical e temática 

 

Outros aspetos gramaticais 

Português 

para Ensino 

Universitário I 

A1/A2 

Vamos cantar os 

“Parabéns a 

você”? 

Presente do 

indicativo 

despedir 164,35 

palavras por 

minuto 

Aceitar um convite de 

aniversário; 

Dar/ receber presentes; 

Descrição do aniversário; 

Os 12 signos chineses; 

Os 12 signos do horóscopo. 

 

Pronomes pessoais oblíquos 

indiretos; 

Gerúndio; 

Pronomes indefinidos. 

Aprender 

Português I 

A1/A2 

Memórias do 

passado 

Pretérito 

imperfeito do 

indicativo 

Falar, beber, 

abrir, ser, ter, 

vir, pôr 

128,24 

palavras por 

minuto 

Ações habituais no passado; 

Memórias passada; 

Horas e idade no passado. 

 

Pronomes indefinidos; 

Antigamente, dantes, noutros 

tempos. 

 

Na Onda do 

Português I 

A1/A2 

Um episódio de 

verão 

Pretérito 

imperfeito do 

indicativo 

Estar, ser, 

contar, ouvir, 

viver, parecer 

121,15 

palavras por 

minuto 

 

Narração da situação; 

Descrição das férias. 

 

Estar (pretérito imperfeito) + a + 

infinitivo; 

Enquanto. 

Olá, como 

está? 

A1/A2/B1/B2 

É uma casa 

portuguesa com 

certeza! 

Futuro do 

conjuntivo 

Falar, beber, 

abrir, dizer, 

fazer, trazer 

134,72 

palavras por 

minuto 

Interromper uma conversa; 

As partes duma casa; 

Produtos alimentares; 

Recipientes. 

 

Gerúndio; 

Pronomes relativos; 

Não há nada melhor do que... 

 

Português Indo pela Pretérito Despachar-se, 110,87 Dar opinião; Imperativo; 
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Actual I 

A1/A2 

autoestrada, 

chegamos mais 

depressa. 

perfeito 

simples; 

 

chegar, 

telefonar, 

marcar, 

combinar, 

acender, subir, 

cair 

palavras por 

minuto 

Dar boleia. 

 

É possível...; 

Gerúndio; 

Ir + Gerúndio; 

Ter de / dever. 

Português XXI 

1 

A1 

Quando eu era 

criança... 

Pretérito 

imperfeito 

Comer, ir, 

andar, preferir, 

usar, fazer, 

passar, ler, 

ouvir, ter, ser, 

poder 

152,83 

palavras por 

minuto 

Ações habituais no passado; 

Expressar agrado ou 

desagrado; 

Dificuldades de adaptação a 

um novo país ou cultura; 

Antigamente, dantes. 

 

Passo a Passo 

I 

A1
-
 

Atividades do 

quotidiano 

Presente do 

indicativo 

Querer, 

costumar, 

jantar, chegar, 

limpar, tocar, 

almoçar  

71,48 

palavras por 

minuto 

O quotidiano/ o dia a dia de 

alguém e duma família; 

Horário; 

Dias da semana, meses, 

estações do ano. 

Colocação dos pronomes reflexos; 

Preposição de tempo “a, de, em”; 

Preposição “de” + transporte não 

específico; 

Preposição “em” + artigo definido + 

transporte específico. 

 

Fonte: elaboração própria 
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O Quadro XXIV, que se desenvolve em três partes, permite comparar as 

unidades iniciais, as unidades intermédias e as últimas unidades dos manuais, dando 

uma perspetiva mais detalhada do ritmo proposto por cada um.  

No que respeita ao sistema verbal, todos os manuais começam com o presente 

do indicativo na unidade 1, mas as obras Português para Ensino Universitário 1 e 

Passo a Passo incluem apenas dois verbos ,“chamar-se” e “ser”. Os restantes manuais 

portugueses são bastante semelhantes, acrescentando todos eles a conjugação dos 

verbos regulares terminados em “-ar”, ou seja, da primeira conjugação.  

Na unidade 8, a maior parte dos manuais continua ainda a explorar os usos do 

presente do indicativo. Exceção feita para os manuais Português Atual I e Português 

XXI que introduzem o pretérito perfeito simples do indicativo, parecendo avançar 

mais rapidamente do que os outros. Mas se nos concentrarmos na última unidade, 

verifica-se que Olá, como está? é o manual que mais avança, ensinando todos os 

tempos e modos mais usados, incluindo o futuro do conjuntivo. Isto acontece porque 

este manual tem apenas um volume, destinado a um período de 34 semanas, ou seja, 

um ano letivo completo, enquanto os outros manuais correspondem apenas ao período 

de um semestre.  

Nas últimas unidades, só dois manuais - Português para Ensino Universitário 

I e Passo a Passo - não introduzem tempos e modos verbais novos. A maior parte dos 

manuais portugueses introduzem, pelo menos, o pretérito imperfeito do indicativo. 

Portanto, os dois manuais chineses avançam a um ritmo mais lento no que concerne 

os conteúdos gramaticais relacionados com a categoria do verbo, por comparação com 

os manuais portugueses. 

Analisemos agora as questões relacionadas com a velocidade de leitura 

proposta por cada manual (Quadro XXV). 
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Quadro XXV - Velocidade da leitura dos manuais para laboratório 

Manuais 
Velocidade de leitura (palavras por minuto) 

Unidade 1 Unidade 8 Última unidade 

Português para Ensino 

Universitário I 
153,33 157,89 164,35 

Aprender Português I 110 157,83 128,24 

Na Onda do Português I 90 122,31 121,15 

Olá, como está? 106,36 150,67 134,72 

Português Actual I 85,12 109,25 110,87 

Português XXI 1 112 151,34 152,83 

Passo a Passo I 36,75 62,07 71,48 

Fonte: elaboração própria 

 

O manual que adota a velocidade de leitura mais rápida é Português para 

Ensino Universitário I, por contraponto com Passo a Passo que exige o menor 

número de palavras por minuto. Aliás, na primeira unidade do manual, não há sequer 

leitura de frases, apenas de palavras soltas. 

Exceção feita ao manual chinês Português para Ensino Universitário I, todas 

as primeiras unidades exigem uma leitura mais lenta do que as unidades centrais e 

finais, sendo, entre eles, Português XXI 1 o mais exigente nesta primeira fase. Por isso, 

quando as universidades adotam este manual na disciplina de laboratório para os 

alunos do primeiro ano, não se deve recorrer a ele logo de início, pois a rapidez de 

leitura e o vocabulário de Português XXI 1 vão dificultar a compreensão dos textos. A 

experiência de utilização dos outros manuais portugueses permite-nos afirmar que o 

ritmo de leitura e o vocabulário são mais aceitáveis no início do primeiro ano mas, 

quando o professor passa às gravações, precisa de repetir mais vezes do que se usar o 

manual Passo a Passo I.  

Isto não significa que o manual com uma proposta de progressão mais lenta, 

Passo a Passo I, seja o melhor para os alunos. Tanto os professores como os 

estudantes inquiridos no âmbito deste estudo consideram que é necessário usar 

também manuais portugueses para se familiarizarem com os textos em língua 

portuguesa. 
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Na área lexical e temática, não há diferença entre as primeiras unidades dos 

manuais portugueses: todos eles apresentam aspetos relacionados com os dados 

pessoais e as formas de saudação e despedida. Alguns manuais exploram ainda temas 

relacionados com os meios de transporte, os dias da semana, desporto ou a indicação 

de gostos e preferências. Tal é o caso de “Olá, como está?”, surgindo estes temas 

apenas na unidade 8 do manual Na Onda do Português I.  

Analisando a unidade 8, Português para Ensino Universitário I concentra-se 

nas formas de expressar uma opinião. Outros manuais portugueses, como Olá, como 

está?, concentram-se nas formas de expressar concordância, alívio, satisfação, 

impaciência ou incerteza.  

Nas últimas unidades, todos os manuais portugueses abordam aspetos 

relacionados com a forma de relatar hábitos do passado, e o manual Português para 

Ensino Universitário I introduz um tema concreto: aceitar um convite de aniversário e 

receber/dar presentes. De facto, nas últimas unidades, os compêndios revelam grandes 

diferenças nas áreas lexical e temática. Para ultrapassar estas discrepâncias, os 

professores normalmente escolhem os conteúdos mais adequados dos manuais 

portugueses para utilizar nas suas aulas. Até porque, em cada ano letivo, o avanço é 

diferente, dependendo das características da turma. Nas principais universidades 

chinesas, os professores não conseguem trabalhar a totalidade das unidades propostas 

para um semestre, o que revela a dificuldade dos alunos chineses face a uma língua 

totalmente nova (dificuldade esta que impõe um ritmo de ensino-aprendizagem mais 

lento, inicialmente). 

 

A compreensão oral não é uma competência que se desenvolva e se treine 

comummente nas aulas, também não é uma capacidade habitualmente avaliada nos 

exames, mas é uma capacidade de extrema utilidade na vida quotidiana e no futuro 

profissional dos estudantes. Portanto, segundo as análises acima, podemos concluir 

que: 

  O Português para Ensino Universitário é um manual chinês para o ensino 

de língua portuguesa nas aulas da leitura intensiva que se debruça principalmente 
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sobre o vocabulário, a gramática e a fonética. É um manual que avança a um ritmo 

lento no que concerne ao vocabulário, sistema verbal, aspetos lexicais e temáticos, 

quando comparado com os manuais portugueses. O ritmo imposto por este manual 

influenciará diretamente o avanço de outras disciplinas, incluindo a de laboratório.  

Já os manuais portugueses têm como público-alvo principal os estudantes 

europeus, que possuem uma língua materna europeia com a mesma origem do 

português e possuem conhecimentos básicos das línguas ocidentais, como o alfabeto, 

o sistema verbal, a sintaxe de frase e até o léxico, devido à proximidade cultural. Para 

os alunos chineses, que possuem uma língua materna tão distante, o português é uma 

língua totalmente nova, tanto ao nível do vocabulário como da gramática, apesar de 

quaisquer conhecimentos prévios de inglês que possam possuir e que os aproxima 

apenas de uma língua ocidental. Quando os alunos entram nos departamentos de 

língua portuguesa, descobrem que enfrentam uma língua mais complicada do que o 

inglês e que necessitarão de um grande esforço para a aprender em quatro anos. 

 

 O Português para Ensino Universitário é um manual que se concentra no 

ensino da gramática de língua portuguesa, procurando ensinar aos alunos chineses 

como falar e escrever em português de uma forma gramaticalmente correta, enquanto 

os manuais portugueses adotam uma abordagem preferencialmente comunicativa. É 

difícil comparar manuais que assentam em abordagens tão diferentes.  

A maior parte dos alunos chineses, depois de se formar, trabalhará na área da 

interpretação, da tradução, da educação, o que exige uma elevada capacidade de 

escrita. No entanto, a maior parte irá também trabalhar muitos anos em países 

lusófonos, o que exige conhecimentos culturais e sobre a utilização da língua 

portuguesa na comunicação do quotidiano, componente que não está contemplada no 

manual chinês Português para Ensino Universitário. Assim, é comum os professores 

chineses combinarem vários manuais para os alunos não só conhecerem a estrutura 

formal do português, mas também serem capazes de usar a língua em situações 

práticas. 

 



119 

 

  Não é suficiente usar um único manual para cada disciplina. Para a 

disciplina de laboratório, os professores chineses normalmente escolhem um manual 

principal e vários auxiliares. Não é fácil escolher manuais para a disciplina de 

laboratório do nível elementar, uma vez que os materiais portugueses são mais 

adequados a públicos que possuem uma língua materna ocidental, que lhes permite 

avançar rapidamente. No início do ensino da disciplina de laboratório, o manual 

Passo a Passo poderá ser uma boa escolha, na medida em que tem uma velocidade de 

leitura muito menos exigente, facilitando a familiarização com a língua. No entanto, a 

velocidade de leitura do manual Passo a Passo não é natural, sendo certamente muito 

mais vagarosa do que a conversação entre os falantes de língua portuguesa. Para que 

os alunos chineses compreendam uma conversação real e se habituem, pouco a pouco, 

à velocidade da conversação dos portugueses, é necessário usar outros manuais 

auxiliares.  

Hoje em dia, usa-se mais frequentamente Português XXI, Olá, como está? e 

Aprender Português como manuais auxiliares na fase elementar da disciplina de 

laboratório. Embora sejam menos usados, Português Atual e Dialogar em Português 

também são boas escolhas para a disciplina; todavia, sendo manuais novos, é preciso 

algum tempo para que os professores chineses os conheçam. O manual Passo a Passo 

tem áreas temáticas semelhantes às de Português para Ensino Universitário, 

semelhança que ajuda os alunos a perceberem melhor as gravações. Por outro lado, 

como o avanço em termos temáticos é muito lento, deve-se adotar outros manuais 

auxiliares, para diversificar as áreas lexical e temática. 

 

  Quando os alunos chineses ultrapassam a fase elementar (normalmente por 

volta do fim do 1º semestre do 1º ano), pode prescindir-se do manual Passo a Passo, 

que apresenta um ritmo de leitura muito lento, e usar-se os manuais portugueses na 

disciplina de laboratório. Embora ainda existam grandes diferenças a nível das 

temáticas e do léxico, os alunos já não têm tanta dificuldade em relação à velocidade 

de leitura, possuindo capacidades básicas para resolverem sozinhos as dúvidas no 

estudo da língua, com a ajuda dos livros de gramática e dos dicionários. Ou seja, 
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pode-se dizer que a maior dificuldade para os alunos chineses na aula de laboratório 

deixa de ser a velocidade de leitura, passando a residir no léxico e nas temáticas, 

sendo que as dúvidas que surgirem poderão ser esclarecidas com a ajuda dos 

professores ou através da consulta dos dicionários e outros manuais.  

 

 Português XXI e Olá, como está? são dois manuais bastante populares no 

âmbito da disciplina de laboratório, especialmente depois de 2005, ano em que o 

número de licenciaturas em língua portuguesa oferecidas pelas Universidades 

chinesas começou a aumentar. As principais dificuldades decorrentes da utilização 

destes dois compêndios reside no ritmo, demasiado rápido, da apresentação dos 

conteúdos, sejam eles os conteúdos gramaticais (como o sistema verbal, por exemplo) 

ou os conteúdos lexicais e temáticos. Este problema é relatado por alunos e 

professores de quase todas as licenciaturas em língua portuguesa das universidades 

chinesas. 

Já tivemos oportunidade de salientar as diferenças entre o livro português Olá, 

como está? e o manual chinês Português para Ensino Universitário. Tomando como 

exemplo as unidades iniciais de cada um deles, constata-se que o primeiro versa sobre 

gostos, meios de transporte, dias de semana e desportos, enquanto o segundo apenas 

introduz os cumprimentos. Isto não significa que estes dois manuais não sejam bons, 

significa que eles não são adequados para os alunos chineses numa fase elementar. No 

entanto, os professores chineses gostam muito de os usar porque têm diálogos e textos 

que retratam situações do quotidiano e apresentam aspetos da vida quotidina aos 

alunos, enquanto os textos dos manuais chineses seguem os costumes e uma lógica 

muito chinesa/oriental. 

 

Da análise realizada até aqui, podemos concluir que nos atuais cursos de 

licenciatura em língua portuguesa, e dadas as características dos manuais chineses e 

portugueses, o ideal será combinar os dois tipos de manuais na disciplina de 

laboratório na fase elementar. Os professores devem escolher os conteúdos mais 

adequados para que os alunos chineses, por um lado, se habituem gradualmente à 
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leitura de textos em português e, por outro lado, desenvolvam competências de 

comunicação que lhes permitam interagir com falantes nativos.  

 

3.3 Os manuais portugueses e chineses aos olhos dos alunos chineses 

Como já se mencionou, "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: 48). Os alunos têm tendência a ver o manual 

didático utilizado pelo professor como ferramenta norteadora que ajuda a 

compreender os conteúdos e as atividades propostas nas aulas. Além disso, os 

manuais são também orientadores e um suporte de conhecimento, apresentando metas 

claras.  

Os manuais para o ensino de PLE desenvolveram-se ininterruptamente na 

última década, em quantidade e qualidade, tanto em Portugal como na China. Em 

2005, quando a primeira turma da licenciatura em língua portuguesa entrou na UEIT, 

a falta de manuais era uma queixa comum dos alunos. Com o tempo, esta queixa 

diminuiu de tal forma que, em 2014, a nova turma de língua portuguesa da UEIT se 

surpreendeu com a quantidade de manuais que lhe foram sugeridos. Este fenómeno 

significa que: 

  Surgiram cada vez mais manuais no mercado que servem ao ensino de PLE. 

  Os professores pedem aos alunos para fotocopiarem os manuais porque não 

há acesso a eles na China. Os alunos não conseguem comprar os manuais portugueses 

no seu país. 

 Um manual não é suficiente para uma disciplina, normalmente existem dois 

ou três manuais que poderão ser usados. 

 Em termos de quantidade, os manuais existentes nos mercados chinês e 

português podem satisfazer as necessidades do ensino de PLE. No entanto, os 

professores e os alunos chineses não estão satifeitos com os conteúdos ou com a 

organização destes manuais. Isto não significa que a qualidade seja má, significa 

apenas que não são adequados às características dos alunos chineses. 
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Segundo o inquérito aplicado a uma amostra de alunos chineses (Anexo V), da 

Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, da Universidade de Estudos 

Internacionais de Beijing e da Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, os 

alunos mostram preferência pela utilização conjunta de manuais portugueses e 

chineses, porque estes desenvolvem competências diferentes. 

Os manuais chineses revelam-se particularmente adequados para treinar 

competências relacionadas com o conhecimento da gramática ou com a prática da 

escrita; por outro lado, têm uma velocidade de leitura rápida e não têm exercícios de 

audição, por isso não são usados nas aulas de laboratório nem de conversação ao nível 

da iniciação de PLE. Já os manuais portugueses, que se usam mais nas disciplinas de 

laboratório, conversação e leitura extensiva, desenvolvem sobretudo as competências 

de conversação, audição e leitura.  

A análise dos inquéritos revela que a maior parte dos alunos chineses estão 

satisfeitos com os manuais da disciplina de laboratório (75%) enquanto 25% não estão 

satisfeitos. Os alunos referem que os manuais portugueses criam um contexto 

autêntico de conversação em português, auxiliando-os a comunicar com os outros em 

diferentes situações sociais, ou seja, trabalham a competência discursiva, que faz parte 

da capacidade comunicativa. Este resultado é contrário à perceção dos professores 

portugueses: quanto se lhes pede que apontem os aspetos menos satisfatórios dos 

manuais, quase todos respondem que os textos e diálogos não são autênticos (ao passo 

que nenhum professor chinês alude a uma falta de autenticidade). Em resumo, pode 

concluir-se que os docentes de origem portuguesa, que conhecam a realidade do país, 

encontram falta de autenticidade, enquanto os alunos e os professores chineses não 

lhes encontram defeitos a este nível, por desconhecimento ou por simples comparação 

com os manuais chineses, muito mais estranhos à forma de comunicar ocidental. 

Apresentamos de seguida um quadro comparativo das perceções dos alunos e 

dos professores em relação aos manuais da disciplina de laboratório, para uma melhor 

análise e interpretação dos dados recolhidos. 
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Quadro XXVI - Grau de satisfação dos alunos e professores em relação aos manuais  

 Alunos  Professores  

Número Percentagem Número  Percentagem 

Muito Satisfeito 13 25,49% 1 4,00% 

Satisfeito 25 49,02% 10 40,00% 

Pouco satisfeito 12 23,53% 8 32,00% 

Insatisfeito 1 1,96% 6 24,00% 

Total 51 100% 25 100% 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico V apresenta de forma mais esquemática os dados apresentados no 

quadro anterior. 

 

Gráfico V - Percentagem de satisfação dos alunos e professores  

em relação aos manuais de LAB 
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Fonte: elaboração própria 

 

Analisando os dados do gráfico V, pode-se concluir que professores e alunos 

apresentam diferentes graus de satisfação em relação aos manuais de LAB, sendo que 

os alunos têm uma perceção bem mais positiva do que os docentes. 
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O quadro seguinte apresenta as apreciações dos alunos e dos professores sobre 

os conteúdos dos manuais de LAB. 

 

Quadro XXVII - Valores médios relativos às apreciações dos alunos e dos 

professores sobre os conteúdos dos manuais de LAB
82

  

Conteúdos do manual Alunos Professores 

Vocabulário 2.39 2.17 

Gramática 2.9 2.65 

Velocidade de leitura 3.1 3.17 

Áreas temáticas 1.76 3 

Fonte: elaboração própria 

 

O gráfico VI facilita a comparação dos valores médios relativos às respostas 

dos alunos e dos professores sobre os manuais de LAB. 

 

Gráfico VI - Valores médios comparativos relativos às apreciações dos alunos e dos 

professores sobre os conteúdos dos manuais de LAB 
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Fonte: elaboração própria 

 

A leitura do gráfico permite concluir que as opiniões de professores e alunos 

                                                        
82 Os números representam um valor médio dos resultados dos inquéritos, sendo que 1 representa “muito bom” e 5 

representa “nada bom”. 
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coincidem quanto à adequação dos conteúdos lexicais e gramaticais e ainda quanto à 

velocidade de leitura. Porém, os alunos chineses consideram que os manuais dão uma 

perspetiva adequada e autêntica da cultura portuguesa ao passo que os professores 

discordam, apontando como um ponto fraco dos manuais a falta de autenticidade dos 

documentos. 

Embora a maior parte dos alunos se mostre, de uma maneira geral, satisfeita 

com os manuais existentes para a disciplina de laboratório, alguns apontam algumas 

áreas menos satisfatórias, sobretudo relacionadas com dois aspetos: as gravações são 

demasiado rápidas e a estrutura gramatical de cada lição não está clara ou são 

apresentadas estruturas gramaticais desconhecidas e não explicadas previamente. 

Alguns alunos referem também que o vocabulário é difícil e pouco adequado a 

contextos práticos. Apesar disso, os alunos preferem os manuais portugueses capazes 

de desenvolver competências de conversação e audição e com situações mais 

autênticas, dando-lhes um sentido de segurança do uso de língua, em vez de 

recorrerem a manuais mais estruturalistas, com propostas de exercícios que os incitam 

a repetir maquinalmente estruturas gramaticais pouco utilizadas na comunicação 

efetiva entre falantes nativos.  

Apesar de os manuais chineses se virem desenvolvendo, carecem ainda de 

alguma autenticidade: para mostrar aos alunos uma cultura tão diferente da sua, os 

manuais devem socorrer-se de documentos o mais autênticos possível.  

Cabe ainda acrescentar um comentário sobre as propostas sugeridas por 

professores e alunos sobre aspetos dos manuais utilizados que poderiam ser 

melhorados. Assim, 22 alunos referem que a velocidade de leitura é demasiado rápida, 

8 referem que faltam explicações gramaticais sistemáticas, 4 referem que o âmbito de 

conversação ou texto não é autêntico e 2 referem que o vocabulário é muito difícil. 

Entre os professores, 6 referem que o âmbito de conversação ou texto não é autêntico, 

5 referem a falta de explicações gramaticais sistemáticas, 3 referem que a velocidade 

de leitura é demasiado rápida, 2 referem que não se reflete a realidade da cultura 

portuguesa, 2 referem que os exercícios de compreensão oral não são suficientes e 2 

professores referem que o vocabulário não são de uso quotidiano.  



126 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DO FUNCIONAMENTO DA 

DISCIPLINA DE LABORATÓRIO NAS UNIVERSIDADES 

CHINESAS E PORTUGUESAS 
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Este capítulo resulta da análise de dois inquéritos realizados junto de uma 

amostra-alvo selecionada para este estudo, constituída por professores e alunos 

universitários das seguintes instituições de ensino superior: Universidade do Minho, 

Universidade de Aveiro e Instituto Politécnico de Leiria, no que respeita ao caso 

português; Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, Universidade de 

Línguas Estrangeiras de Dalian e Universidade de Estudos Internacionais de Beijing, 

no que concerne à China. Foi objetivo da realização destes inquéritos recolher dados e 

refletir criticamente sobre tópicos de análise tais como: 1) os perfis profissionais e 

psicológicos dos professores portugueses e chineses; 2) a diferença entre os processos 

de ensino da disciplina de laboratório em Portugal e na China; 3) os manuais 

utilizados em ambos os países na disciplina de laboratório. 

Para uma análise mais clara, apresenta-se em detalhe a constituição da 

amostra: 

 

Quadro XXVIII - Amostra dos inquiridos nas universidades chinesas e portuguesas 

País Universidade Nº de estudantes Nº de professores 

China 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Tianjin 
20 3 

Universidade de Estudos 

Internacionais de Beijing 
12 3 

Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Dalian 
20 3 

Portugal 

Universidade do Minho -- 9 

Instituto Politécnico de Leiria -- 3 

Universidade de Aveiro -- 3 

Fonte: elaboração própria 

 

 

4.1 A disciplina de laboratório na China e em Portugal: condições gerais de 

organização e funcionamento 

A disciplina de laboratório depende, em grande parte, das modernas 

tecnologias multimédia, pois convoca recursos tais como o projetor, o computador, 
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ficheiros de audio, animações e vídeos, entre outros, visando o desenvolvimento de 

competências de audição e de conversação (Wang, Fang & Lu, Hua, 2010). 

Nas universidades chinesas, os professores devem tentar criar, na medida do 

possível, um contexto autêntico para os alunos desenvolverem competências de 

audição e de conversação em língua portuguesa (Zhu, Zhimin, 2012). A disciplina de 

laboratório permite essa contextualização, utilizando diálogos e situações da vida 

quotidiana ou académica portuguesa. Partindo desta observação, poder-nos-íamos 

questionar sobre a necessidade de uma disciplina de laboratório nas universidades 

portuguesas, onde os alunos falam e ouvem todos os dias o português. Esta é uma 

disciplina independente, com metas claras, onde os professores guiam os alunos para 

melhorarem gradualmente as suas competências comunicativas, permitindo-lhes uma 

maior autonomia, pelo que a disciplina se justifica mesmo em contexto português (Liu, 

Guozhi & Hu, Xuefei, 2002).  

No entanto, nem todas as universidades com cursos de língua portuguesa, tanto 

na China, como em Portugal, têm a disciplina de laboratório como uma disciplina 

independente; algumas colocam o seu conteúdo na disciplina de língua portuguesa 

(leitura intensiva). De entre as universidades selecionadas para este estudo, a 

Universidade de Estudos Internacionais de Beijing e a Universidade de Aveiro não 

têm a disciplina de laboratório como uma disciplina independente.  

Defendemos, no entanto, a necessidade do laboratório ser considerado uma 

disciplina independente no primeiro e segundo anos do curso de licenciatura em PLE 

pelas seguintes razões: 

  Cada disciplina tem metas desenhadas no plano curricular que ajudam os 

professores a organizar aulas e atividades. Isto transmite segurança não só aos 

professores mas também aos alunos (Min, Rui, 2014). 

  Segundo os resultados do inquérito aos professores (Anexo IV), todos os 

docentes da Universidade de Estudos Internacionais de Beijing e da Universidade de 

Aveiro, onde o laboratório não é considerado como uma disciplina independente, 

acham que a carga letiva destinada a esta componente é insuficiente.  

  No que respeita às áreas em que os alunos chineses são mais competentes, 
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72% dos professores portugueses refere a gramática, apontando a expressão oral e a 

audição como as áreas mais problemáticas. As notas médias destas duas áreas - 

respetivamente 4,27 e 4,09 -, contrastam de forma clara com as notas obtidas na 

disciplina de gramática, que regista a nota média de 1,55. Um professor português 

atribuiu mesmo 6 valores à competência auditiva dos alunos chineses (1 representa 

muito competentes e 6 representa nada competentes).  

  Os alunos chineses partilham esta perceção, também eles se consideram 

menos competentes na área da compreensão auditiva. Segundo o inquérito aos alunos 

chineses (Anexo V), a competência mais desenvolvida é a gramatical (com 2,5, sendo 

que 1 representa muito competentes e 6 representa nada competentes) e a menos 

desenvolvida é a audição, com um valor médio de 4,33.  

  54.9% dos alunos inquiridos acha que a carga horária destinada ao trabalho 

de laboratório nas suas universidades é insuficiente, especialmente na Universidade 

de Estudos Internacionais de Beijing, onde não é uma disciplina independente (quase 

100% dos alunos).  

  O grau médio de dificuldade da disciplina de laboratório é de 1,45 para os 

alunos em questão, sendo que 1 representa muito difícil e 4 representa nada difícil. 

Sublinhe-se que 66.67% dos inquiridos considera a disciplina de laboratório “muito 

difícil (1)”.  

  O valor médio da disciplina de laboratório é de 2,10 no que respeita à sua 

componente prática (1 representa muito prática e 4 representa nada prática), 

significando que medade dos alunos acha que esta é uma disciplina prática.  

 

Tendo em conta os dados acima, pode concluir-se que esta é realmente uma 

disciplina que comporta grandes dificuldades para os alunos de nível básico, cujas 

competências auditiva e de produção e interação oral são mais fracas do que outras 

competências em língua portuguesa. Conclui-se também que a carga horária não é 

suficiente: o programa curricular das três universidades chinesas onde se aplicou o 

inquérito aos alunos prevê apenas uma aula por semana (90 minutos), sendo que em 

duas instituições esta é uma disciplina independente e noutra, a UEIB, está integrada 
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na aula de leitura intensiva, que dedica 90 minutos a esta componente mais prática.  

No conjunto de instituições portuguesas, a Universidade do Minho e o Instituto 

Politénico de Leiria colocam a disciplina de laboratório como uma disciplina 

independente com duas aulas semanais (200 minutos), carga horária que os 

professores acham adequada para os alunos estrangeiros. Em relação à Universidade 

de Aveiro, onde esta não é considerada uma disciplina independente, uma professora 

acha a carga horária insuficiente, afirmando também que esta é realmente uma 

disciplina importante para desenvolver a competência auditiva dos alunos. 

Na China, a disciplina de laboratório faz parte do plano curricular do primeiro 

e segundo anos, ou seja, do nível básico, elementar e intermédio, sendo excluída no 

terceiro e quarto anos. Isto não significa que os alunos chineses não precisem de 

desenvolver continuamente a capacidade de audição mas que, depois de dois anos sob 

a orientação dos professores, têm capacidade para continuarem a desenvolver esta 

capacidade fora da aula, especialmente no terceiro ano, quando normalmente vão para 

Portugal ou para o Brasil estudar. Na realidade, depois de acabarem o segundo ano, os 

alunos de uma mesma turma apresentam geralmente diferentes graus de proficiência 

naquilo que diz respeito à capacidade auditiva. Se os alunos forem estudar um ano em 

Portugal, antes de começarem os cursos de PLE nessas universidades eles farão um 

teste diagnóstico que permitirá distribuí-los por turmas de diferentes níveis. No 

entanto, nas universidades chinesas os alunos não serão separados por níveis, o que 

dificulta a continuação da disciplina no terceiro ano, face a um grupo heterogéneo, 

que mistura alunos de nível intermédio e avançado. 

A disciplina depende, por fim, da existência de laboratórios modernos, com 

aparelhos eletrónicos para passar CDs, televisões e leitores de vídeo/DVD, 

computadores com acesso à internet, auscultadores, etc., os quais ajudam a criar um 

âmbito autêntico da comunicação em LP (Zhu, Zhimin 2012); é ainda necessário que 

os professores sejam capazes de trabalhar habilmente com estes aparelhos 

(Liu,Guozhi & Hu, Xuefei, 2002).  
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4.2 Perfis profissionais e psicológicos dos professores portugueses e chineses para 

a disciplina de laboratório 

Para uma parte dos professores chineses de línguas estrangeiras, a disciplina de 

laboratório é mais fácil de lecionar uma vez que não exige muito tempo de preparação. 

Talvez por isso, em algumas universidades, quando não há professores de línguas 

estrangeiras em número suficiente, os mestrandos em língua e cultura asseguram esta 

disciplina. Este fenómeno significa que não só os professores, mas também as 

universidades não dão importância bastante a esta disciplina.  

A estrutura padrão de uma aula da disciplina de laboratório na China inclui as 

seguintes etapas, sendo de sublinhar que nas licenciaturas em língua e cultura 

portuguesa das principais universidades, a disciplina de laboratório funciona segundo 

este modelo (Liu,Guozhi & Hu, Xuefei, 2002): 

  Apresentação geral da aula. No início de cada aula, os professores 

apresentam sempre o conteúdo da aula, incluindo as metas, os tópicos, as expressões 

mais importantes, os aspetos de gramática relacionados com o tema e os exercícios 

previstos. Todavia, alguns professores ignoram esta parte e passam diretamente para a 

apresentação dos conteúdos a adquirir e dos exercícios a realizar. 

  Explicação do vocabulário. Os professores apresentam o vocabulário, 

especialmente os substantivos e os verbos mais importantes bem assim como os seus 

contextos de utilização.  

  Proposta de exercícios. Os professores passam as gravações de acordo com 

a sequência dos compêndios para os alunos fazerem exercícios.  

  Os professores dão as respostas corretas para que os alunos corrijam os seus 

exercícios.  

  Se houver erros, passa-se novamente a gravação. 

  Uma parte dos professores pede aos alunos para repetirem, frase a frase, os 

textos ou diálogos escutados, para garantir que os alunos compreenderam tudo. 

 

Dos passos acima, a explicação do vocabulário pode ser uma tarefa pré-aula, 

ou seja, os alunos podem estudar sozinhos o vocabulário e apenas esclarecerem as 
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dúvidas nas aulas. Este método poupa tempo de aula de laboratório e as dúvidas 

podem ser resolvidas nas aulas de leitura intensiva, que têm maior carga horária, já 

que estão sobretudo relacionadas com a aquisição de vocabulário e de gramática.  

Numa aula clássica de laboratório, os professores desempenham vários papéis 

desde operadores de máquinas, que passam gravações; fiscalizadores que 

supervisionam e examinam os exercícios feitos pelos alunos; fornecedores de 

respostas (leem as respostas dos exercícios) e de textos (Wang, Fang & Lu, Hua, 

2010).  

Pode-se afirmar que o papel dos professores chineses numa aula clássica de 

laboratório é pouco interativo, faltando diálogo com os alunos. Este tipo de aula não 

estimula o desenvolvimento das competências de compreensão oral, pois os alunos 

dão demasiada atenção e importância às respostas corretas e ignoram o processo de 

escuta.  

Em comparação, todos os professores portugueses acham que o diálogo com os 

alunos é fundamental na aula de laboratório. A observação das aulas de laboratório de 

A2, no curso de língua e cultura portuguesas na Universidade do Minho, permite-nos 

afirmar que os professores portugueses desempenham um papel mais ativo nas aulas. 

Normalmente, o docente organiza antecipadamente as aulas, preparando conteúdos 

variados e não segue apenas e sempre os compêndios. Além disso, tenta estimular o 

interesse dos alunos e deixar que todos participem na aula (as metodologias serão 

abordadas no ponto seguinte). Assim, os professores portugueses assumem os 

seguintes papéis no contexto de laboratório (Liu, Guozhi & Hu, Xuefei, 2012):  

 Apelam aos interesses dos alunos. Os professores portugueses conversam 

com os alunos e tentam conhecer os seus interesses. Numa aula clássica, em que os 

alunos conhecem antecipadamente todos os tipos de exercícios e processos de aula, é 

fácil perder o interesse pela disciplina. Sabendo disso, os professores portugueses 

introduzem muitas vezes componentes surpresa, como um poema, por exemplo, para 

chamar a atenção dos alunos. 

  Planeiam a aula. Enquando os professores chineses fazem sobretudo 

planificações de longo prazo, prevendo o desenvolvimento da disciplina ao longo do 
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semestre, os docentes portugueses fazem planificações diárias, detalhando-as para 

cada aula em concreto. 

 Orientam a aula. Os professores orientam os alunos na aprendizagem dos 

conteúdos através de gravações e exercícios. Como a capacidade de atenção dos 

alunos não excede, em média, cinco a oito minutos de gravações (Sheng, Yan, 1990: 

267), os professores podem-nas intercalar com outros exercícios, sendo por vezes 

suficiente um exercício de interação oral para quebrar a monotonia e recentrar a 

atenção dos estudantes. 

 Controlam a situação dos alunos. Mais do que fornecer as respostas, os 

professores devem saber quantos alunos erraram e compreender as razões de tais erros. 

Depois devem explicar as partes mais difíceis, trazendo, se necessário, exercícios 

semelhantes aos que originaram mais erros para os alunos praticarem.  

  Monitorizam as aprendizagens. Através dos exercícios, os professores 

identificam os aspetos críticos para os alunos ou as suas dúvidas. Como se referiu no 

capítulo II, “ensinar a pescar é melhor que dar peixes”, ou seja, não é suficiente 

fornecer as respostas certas, o mais importante é a descoberta e a explicação de 

conteúdos difíceis e dúvidas comuns.  

 

De facto, colocar os alunos no centro da aula não significa que eles devam 

estudar sozinhos e que os professores desempenhem um papel meramente auxiliar 

(Min, Rui, 2014). Numa aula de laboratório, os professores não são máquinas de 

passar CDs e dizer as respostas, desempenham antes uma importante função como 

guias, ajudando os alunos de uma maneira individualizada para que estes 

desenvolvam capacidades de compreensão oral.  

 

4.3 Metodologias para o desenvolvimento de competências de compreensão oral, 

em aula e fora da aula, na China e em Portugal 

Como já tivemos oportunidade de mencionar, a disciplina de laboratório é 

realmente desafiante para os alunos chineses (de acordo com 66.67% dos inquiridos) 

e, tanto aos olhos dos professores, portugueses e chineses, como dos próprios 



135 

 

estudantes, a capacidade auditiva é aquela em que os estudantes revelam maiores 

dificuldades. Os professores dão uma nota média de 3,77 de competência auditiva aos 

alunos. Recordando que 1 representa muito competentes e 6 representa nada 

competentes, esta será a segunda pior competência, logo atrás da competência de 

produção oral.  

Por considerarem que a capacidade de comunicação oral é fundamental na 

aprendizagem de uma língua, ao longo dos anos, os professores chineses de línguas 

estrangeiras têm procurado métodos que permitam melhorar a competência oral dos 

alunos. Na verdade, a audição é uma capacidade básica para a comunicação oral, pois 

se não se compreende o que nos dizem, não é possível dialogar (Sheng, Yan, 1990: 

268). Considerando que uma das tarefas dos professores é ajudar os alunos a 

melhorarem a sua competência auditiva, importa encontrar metodologias adequadas 

que visem esse fim, o que pressupõe conhecer primeiro os principais obstáculos ao 

desenvolvimento dessa capacidade. Entre os constrangimentos enfrentados pelos 

alunos, destacam-se os seguintes:  

  A fonética. Os alunos que não pronunciam corretamente as palavras, não 

conseguem compreender os conteúdos das gravações. Fenómenos como a omissão de 

sílabas, os fonemas linguodentais sonoros ou as palavras homófonas, presentes na 

língua portuguesa, dificultam também o desenvolvimento da capacidade de audição. 

  Vocabulário insuficiente. Se um diálogo ou texto tiver mais de 20% de 

palavras desconhecidas, os alunos não compreenderão a mensagem. 

  Não conhecer bem as estruturas frásicas dificulta a compreensão dos textos. 

  Não pensar em português. Quando os alunos ouvem gravações, traduzem 

mentalmente tudo o que ouvem para chinês, perdendo, neste processo, conteúdos 

importantes. Este problema afeta sobretudo os alunos de nível básico pouco 

familiarizados com a língua portuguesa, para os quais a “tradução mental” é um 

processo inevitável. 

  Os diferentes sotaques característicos dos diversos países de língua 

portuguesa. Cada país lusófono tem acentos diferentes a que se somam diferenças de 

vocabulário, gramática, expressões populares e outras especificidades culturais. Os 
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professores ensinam normalmente língua portuguesa de acordo com a norma europeia 

ou do Brasil pelo que, se os alunos ouvirem gravações de falantes de países diferentes, 

vão encontrar grandes dificuldades de compreensão. 

  Falta de confiança. Os alunos inquiridos atribuíram um valor médio de 4,33 

às suas capacidades de audição, colocando-as atrás das competências gramaticais, de 

leitura, de conversação e de conhecimento de vocabulário. O (re)conhecimento desta 

fragilidade dá-lhes um sentimento de medo em relação à disciplina e quanto mais 

inseguros e nervosos, mais dificuldades de compreensão terão.  

  Falta de conhecimento acerca da cultura dos países lusófonos. O conceito de 

cultura abrange várias áreas, incluindo sociedade, língua, vida quotidiana, formas de 

pensar, etc. A falta de referências culturais dos países de língua portuguesa dificulta a 

compreensão integral do texto ou diálogo, mesmo quando se conhece a totalidade do 

vocabulário empregue numa dada situação de comunicação oral ou escrita. 

  Os conteúdos das gravações não são adequados ao grupo. Conteúdos 

inadequados incluem exercícios muito difíceis, muito fáceis, não práticos, etc. Os 

alunos não prestam a devida atenção nos exercícios fáceis porque já dominam aquele 

nível e conseguem compreender tudo. Eles também se sentirão desmotivados se os 

exercícios forem tão difíceis que não conseguem perceber as gravações, por muito 

esforço que façam. Textos e diálogos que careçam de autenticicade também não vão 

suscitar o interesse dos alunos. 

 

Enumerados os fatores que obstam ao desenvolvimento da competência de 

compreensão oral, sugerem-se várias metodologias para melhorar a competência 

auditiva de alunos chineses, quer em contexto de aula, quer fora dela
83

. 

 

Na aula de laboratório  

  Os professores devem ter bem claras as metas específicas da disciplina de 

laboratório, a qual se destina prioritariamente ao desenvolvimento da competência 

auditiva dos alunos. Atualmente, na China, é comum dar-se demasiada ênfase à 

                                                        
83 Consultado em http://wenku.baidu.com/view/b728011e650e52ea5518986c.html. 

http://wenku.baidu.com/view/b728011e650e52ea5518986c.html
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necessidade de realizar todos os exercícios propostos pelos compêndios, ignorando as 

necessidades diferenciadas por parte dos alunos para desenvolverem as suas 

capacidades de audição. Deste modo, a quantidade de exercícios realizados não reflete 

a qualidade da aprendizagem.  

  Os professores devem preparar exercícios adequados e suficientes para que 

os alunos pratiquem bastante. Devem igualmente privilegiar as gravações autênticas 

relativas a situações de comunicação oral originais dos países lusófonos, pois este tipo 

de documentos ajudam os alunos a familiarizarem-se com os vários aspetos da língua 

portuguesa utilizada em contexto real. Essa familiarização permitirá uma gradual 

compreensão do sentido global das mensagens, evitando que os alunos recorram 

sistematicamente à tradução mental ou fiquem demasiado presos à preocupação de 

entenderem o significado de cada palavra. 

  Os professores devem escolher vários manuais para a disciplina de 

laboratório. Sendo que cada manual tem os seus pontos fortes e fracos, combinando 

manuais diferentes pode-se satisfazer as diferentes exigências dos alunos, 

especialmente na fase inicial. Os docentes devem escolher os exercícios mais 

adequados dos manuais, organizá-los e usá-los nas aulas para desenvolver 

competências auditivas. Especialmente nos primeiros níveis de ensino-aprendizagem, 

deve optar-se por compêndios que traduzam apenas uma das normas do Português – a 

europeia ou a brasileira -, visto que combinar as duas, na fase inicial da aprendizagem, 

dificulta a compreensão e aprendizagem da língua. 

  Escolher materiais que retratem a vida dos países lusófonos, para estimular 

o interesse dos alunos e apresentar-lhes a realidade lusófona.  

  Escolher materiais com níveis adequados. Os alunos vão perder o interesse 

se os exercícios forem demasiado fáceis ou, pelo contrário, muito difíceis. Como se 

expôs no segundo capítulo, os professores devem combinar exercícios de níveis 

diversos para dar resposta às necessidades específicas de alunos com diferentes graus 

de proficiência a nível das competências auditivas (Sheng, Yan, 1990: 266). 

  Combinar audição intensiva e extensiva (Sheng, Yan, 1990: 268). A maior 

parte dos exercícios auditivos são extensivos, não precisando de ser compreendidos 
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palavra por palavra. Os alunos precisam de compreender apenas o conteúdo geral dos 

textos e diálogos para resolver os exercícios. Há só um exercício de audição intensiva: 

o ditado. Embora não seja um exercício que remeta para atividades práticas do 

quotidiano dos falantes (e por isso é mais usado nas aulas de leitura intensiva), o 

ditado ajuda muito a melhorar a competência auditiva dos alunos. Apesar de passivo, 

este exercício pede competências de audição, memória de curto prazo e escrita: os 

alunos devem passar a escrito tudo o que escutam num curto espaço de tempo. Por 

isso, os alunos devem conhecer bem o vocabulário, a gramática e as estruturas 

frásicas da língua portuguesa para garantir a exatidão dos textos escritos em relação à 

gravação ou leitura do professor. De acordo com os inquéritos feitos aos professores, 

embora 72.22% dos docentes faça ditados na aula de laboratório, este é um exercício 

usado com menor frequência, com um valor médio de 4,94, sendo 1 muito frequente e 

6 pouco frequente. É um valor baixo em comparação com o atribuído a outros 

exercícios. Para os alunos, o ditado é um exercício mais difícil recebendo um valor 

médio de 3 (1 representa muito difícil e 6 representa nada difícil). Apesar disso, 

52.92% dos alunos utiliza ditados dos textos dos compêndios para melhorar as suas 

capacidades de audição, escolha que fica atrás apenas da “repetição dos exercícios das 

aulas” (71.15%) e da “visualização de filmes ou audição de músicas dos países 

lusófonos” (61.54%). Muitos alunos usam todos estes exercícios ao mesmo tempo. 

Embora os professores não usem muito os ditados na aula de laboratório, mais de 

metade dos alunos chineses insiste em fazê-los fora da aula para melhorar a sua 

competência auditiva, porque acham que é um exercício positivo e eficaz.  

  Encorajar os alunos a colocar perguntas e dúvidas na aula, sem medo de 

“perder a face” (nota 54, pág. 64). 

 

Fora da aula 

  Marcar trabalhos de casa aos alunos é habitual entre a maior parte dos 

professores: 94.44% afirma fazê-lo regularmente, à exceção de um único docente. 

Como na China os alunos não usufruem de um contexto autêntico para falar e ouvir 

língua portuguesa, os trabalhos de casa são necessários para os alunos praticarem o 



139 

 

que aprenderam na aula. Em comparação com os alunos em Portugal, que ouvem e 

falam obrigatoriamente esta língua todos os dias para fazerem compras, irem ao banco, 

tratarem de assuntos na Universidade ou em serviços diversos como o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os alunos na China precisam de dedicar mais tempo 

fora das aulas à pratica da língua portuguesa.  

  Pedir aos alunos para lerem os textos e diálogos que constam nos CDs dos 

manuais portugueses. Quando os alunos pronunciam corretamente as palavras, 

conseguem compreender mais rapidamente novas palavras e frases. 

  Propor aos alunos exercícios suplementares para eles aumentarem o seu 

vocabulário e escolher textos de níveis adequados, contendo expressões populares e 

provérbios para os alunos se familiarizarem com diversos registos linguísticos e 

distinguirem as expressões coloquiais. 

  Indicar aos alunos como podem fazer ditados fora da aula, ajudando-os a 

escolher textos de nível adequado para esse fim (os diálogos não funcionam tão bem). 

Como os alunos não se conseguem concentrar durante muito tempo na audição, o 

ideal é escolher um documento com um máximo de 10 minutos (Sheng, Yan, 1990: 

267), com conteúdos interessantes, normalmente relacionados com as culturas dos 

países lusófonos. Habitualmente, os exercícios de ditado gravado devem ser lidos três 

vezes, de acordo com a seguinte metodologia: a primeira leitura global do texto deve 

ser feita num ritmo normal, uma vez que a mesma se destina a possibilitar que os 

alunos tenham uma ideia geral da temática e das características do texto, evitando que 

eles comecem a escrever sem compreenderem o conteúdo do texto que lhes vai ser 

ditado. A segunda leitura deve ser feita num ritmo mais pausado, dando tempo aos 

alunos para escreverem. Quando os alunos fazem ditados fora de aula, devem parar a 

gravação depois de uma frase inteira ser lida e não usar locuções demasiado curtas, 

que retiram eficácia ao exercício. Neste processo, é normal existirem palavras 

desconhecidas, devendo os alunos tentar escrever segundo a pronúncia destas palavras 

em vez de deixar um espaço branco. A última leitura deve igualmente ser feita num 

ritmo normal para que os alunos examinem o que escreveram. Nesta fase, os alunos 

devem prestar particular atenção às palavras desconhecidas ou que lhes colocam mais 
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dificuldades, com o objetivo de procederem a uma autocorreção do exercício 

realizado; tal processo ajuda-los-á a tomarem maior consciência sobre os seus 

conhecimentos e capacidades da/na língua-alvo.  

  A audição extensiva sem um objetivo específico não deve ocupar 

demasiado tempo. Segundo as respostas ao inquérito, 61.54% dos alunos afirma ver 

filmes e ouvir canções em português para melhorar as suas capacidades auditivas fora 

da aula, de uma forma divertida. Porém, este tipo de exercício não pode substituir 

outros métodos porque é fácil ignorar a língua neste tipo de atividade lúdica. É 

necessário controlar o tempo dedicado a estes exercícios de audição extensiva e 

recreativa para que ele não se torne escasso para a realização de outro tipo de 

exercícios de natureza mais reflexiva e metalinguística. 

 Dar sugestões aos alunos para melhorarem a sua capacidade auditiva. A 

comunicação com amigos e professores falantes nativos de português parece ser a 

recomendação mais comum, obtendo um valor médio de 1,58 (1 significa que se 

sugere com muita frequência e 6 com pouca frequência). A seguir surge a visualização 

de filmes ou a audição de músicas dos países lusófonos (2,74), a visualização de 

programas de televisão (2,79) e a realização de exercícios fora da aula (2,84). Isto 

significa que os professores sugerem uma aprendizagem por contacto direto com a 

língua, ou seja, estimulam a prática de utilização do português em todas as situações 

de comunicação que permitam aprender a língua (Sheng, Yan, 1990: 73).  

Analisando as respostas dos alunos chineses, eles recorrem mais 

frequentemente à repetição dos exercícios das aulas (71.15% dos alunos), surgindo 

logo a seguir a visualização de filmes/audição de músicas dos países lusófonos 

(61.54%) e os ditados de textos dos compêndios (51.92%). Os exercícios menos 

escolhidos são a realização de exercícios fora da aula, a visualização de programas de 

televisão dos países lusófonos e a comunicação com professores e amigos falantes 

nativos de português, os quais são escolhidos por 11.54%, 13.46% e 25% dos alunos, 

respetivamente. Em suma, os alunos parecem ter preferência por métodos mais 

passivos, o que está em consonância com os perfis de aprendizagem dos alunos 

chineses já referidos num capítulo anterior. De facto, pôr os alunos chineses a 
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comunicar com os falantes nativos dos países de língua portuguesa não é uma tarefa 

fácil. É antes um desafio a longo prazo, que os professores devem enfrentar ao longo 

dos quatro anos de ensino universitário. Esta competência não é isolada e deve se 

desenvolvida em articulação com as competências de escrita e de leitura também. Os 

professores devem orientar os alunos para deixarem de recorrer sistematicamente à 

tradução mental e criarem um pensamento direto em língua portuguesa (Sheng, Yan, 

1990: 268-269).  

 

4.4 Os manuais usados na disciplina de laboratório na China e em Portugal 

No terceiro capítulo deste trabalho já nos alongámos acerca das características 

de um bom manual, que deve apresentar os conteúdos fundamentais de qualquer 

disciplina e ser utilizado como suporte do processo de ensino e aprendizagem (Ribeiro, 

1991). Analisámos também por que motivo os manuais são necessários em contexto 

de laboratório nas universidades chinesas, sublinhando que estes dão aos alunos um 

sentido de segurança.  

Nos dois primeiros anos de funcionamento da licenciatura em língua 

portuguesa na UEIT (2005 e 2006), os alunos queixaram-se da falta de compêndios 

(Zheng, Shanpei, 2010), especialmente de compêndios que pudessem ser usados de 

forma articulada em todas as disciplinas. Naquele tempo, os professores ensinavam 

língua portuguesa com materiais recolhidos ao longo de muito anos, uma vez que não 

tinham como comprar manuais originais dos países de língua portuguesa. Se os alunos 

sentiam dificuldades em rever o que aprendiam em aula, também os professores 

chineses (na sua maioria jovens e inexperientes) precisavam de um apoio bem 

estruturado ao nível da gramática, do léxico e das temáticas para planearem as aulas.  

Na atualidade, publicam-se cada vez mais manuais em Portugal para o ensino 

de PLE, que são levados para a China pelos professores chineses de língua portuguesa. 

De acordo com o inquérito realizado, os professores, tanto portugueses como chineses, 

escolhem os seus manuais preferidos para a disciplina de laboratório, sendo o mais 

usado Aprender Português – Compreensão Oral. Outros materiais didáticos impressos 

como Novo Português sem Fronteiras, Exame de Português, Praticar em Português, 
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Comunicar em Português, Português em Direto, Dialogar em Português, Avançar em 

Português, Guia Prático de Fonética, Português XXI, Português Atual, Falas 

Português, Olá, como está? são também referidos e usados pelos professores. Estes 

títulos correspondem à maior parte dos manuais disponíveis para o ensino de PLE. 

No entanto, apesar desta abundância, e ainda segundo as respostas aos 

inquéritos, 77.78% dos professores chineses não estão satisfeitos com os manuais 

portugueses para a lecionação da disciplina de laboratório. Pelo contrário, 69.23% dos 

professores portugueses sentem-se "muito satisfeitos" ou "satisfeitos" com os manuais 

portugueses para a mesma disciplina. A pergunta obteve respostas tão díspares porque 

os objetivos da disciplina de laboratórios são diferentes nos dois países. Em Portugal, 

os alunos do curso de língua e cultura portuguesas vêm de todo mundo, enquanto nas 

licenciaturas em língua portuguesa na China todos os alunos são chineses, o que 

permite expor de uma forma mais óbvia as dificuldades. Se um manual tiver um ou 

vários aspetos inadequados ao grupo, os professores chineses identificam facilmente 

essa falha.  

Também por esta razão, os professores chineses dão um valor médio de 3,44 

de capacidade auditiva aos alunos chineses enquanto os professores portugueses lhes 

atribuem 4,08. Os docentes portugueses podem comparar os estudantes chineses com 

os de outros países e, neste sentido, o valor médio atribuído por eles será mais justo. 

O inquérito aos alunos revela claramente, com respostas muito concentradas, 

os aspetos menos satisfatórios dos manuais que usam: 20 dos 33 alunos que 

responderam ao inquérito, consideram que a velocidade de leitura é demasiado rápida. 

As respostas dos professores portugueses são mais variadas, mas permitem identificar 

três aspetos menos satisfatórios dos manuais: 1) os textos e diálogos não são 

autênticos e não refletem a cultura real portuguesa; 2) não apresentam os conteúdos 

gramaticais de forma bem estruturada e gradual; 3) a velocidade de leitura é muito 

rápida e os alunos às vezes não conseguem acompanhar.  

Para os professores chineses, o aspeto menos positivo dos manuais é o facto de 

serem pouco adequados aos aprendentes chineses, por serem maioritariamente 

desenhados para aprendentes cuja língua materna é mais parecida com o português. 
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Os professores chineses referem também a falta de explicações gramaticais bem 

estruturadas, embora não considerem esse um aspeto muito importante no contexto de 

laboratório, porque as dúvidas relacionadas com a gramática podem ser resolvidas na 

aula de língua portuguesa. 

Os resultados referidos refletem necessidades diferentes. Aos professores 

portugueses preocupa-os se os manuais apresentam aspectos reais da cultura 

portuguesa. Os alunos chineses do nível elementar expressam uma necessidade mais 

básica, a saber, conseguir compreender realmente os textos e diálogos, queixando-se  

sobretudo da velocidade de leitura dos CDs dos manuais portugueses. Os professores 

chineses dão mais importância ao ritmo de progressão dos manuais, que se faz muito 

rapidamente, o que pode não constituir problema para os alunos com línguas maternas 

parecidas com o português, mas dificulta a aprendizagem dos alunos chineses. 

Embora os professores portugueses, os alunos chineses e os professores 

chineses tenham pontos de vista distintos sobre os manuais, a necessidade dos alunos 

é básica: o mais importante é a compreensão. Somente se compreenderem, poderão os 

alunos prestar atenção às referências culturais que constam nos manuais. O ritmo dos 

manuais, que os professores chineses tentam controlar, são também um fator que 

influencia a compreensão dos alunos (Jin, Fang, 2008: 22-25). 

 

Uma leitura global dos resultados dos dois inquéritos, permitiu-nos reforçar a 

convicção de que os alunos chineses têm uma atitude tendencialmente passiva nas 

aulas de laboratório. Para eles desenvolverem a sua capacidade auditiva, os 

professores devem escolher materiais/manuais adequados e tentar várias estratégias 

para eles comunicarem com os falantes nativos de português. Os docentes podem 

também criar materiais que achem adequados para os seus alunos (Zhang, Huifeng & 

Zhao, Xiaoqin, 2009: 159-160). Importa sublinhar que é impossível melhorar a 

competência auditiva num prazo curto, sendo esta uma tarefa que se estende durante 

todo o ciclo universitário e que pode, e deve, continuar a ser trabalhada em contexto 

profissional. 
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CAPÍTULO V 

 

ELABORAÇÃO DO COMPÊNDIO Ouvir e Falar Português 

PARA AS AULAS DE LABORATÓRIO: PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES 
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As análises feitas nos capítulos anteriores sobre o contexto e a história do 

ensino de línguas estrangeiras na China; sobre os perfis de aprendizagem dos alunos 

chineses; e sobre os pontos fracos/fortes dos manuais, levaram-nos a concluir pela 

necessidade da criação de um manual para a disciplina de laboratório que seja mais 

adequado aos alunos chineses, tarefa a que de facto nos dedicámos e que constitui o 

produto prático e material da investigação que desenvolvemos. 

Neste capítulo, partindo da experiência prática do processo de elaboração do 

dito manual, que intitulámos Ouvir e Falar Português, apresentaremos criticamente 

os métodos de ensino utilizados nas aulas de laboratório, na fase elementar do ensino 

da língua portuguesa nas universidades chinesas; tendo em conta o definido pelos 

documentos reguladores das práticas de ensino-aprendizagem de PLE para os níveis 

A1 e A2, apresentar-se-ão e discutir-se-ão ainda as opções teóricas que sustentaram a 

elaboração do manual. 

Para um melhor enquadramento das questões abordadas, reproduzem-se abaixo 

os perfis gerais de competências dos alunos de nível A1 – A2 que, segundo o QECRL, 

são níveis que correspondem aos utilizadores elementares: 

 

A1 – É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, 

assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades 

concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer 

perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o 

local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode 

comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente 

e se mostrar cooperante. 

A2 – É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes 

relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações 

pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de 

comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca 

de informação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares e 

habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio 
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circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades 

imediatas. (Alves, 2001: 49) 

 

5.1 A situação atual da disciplina de laboratório na China e as razões 

justificativas da elaboração do manual “Ouvir e Falar Português” 

Os terceiro e quarto capítulos desta tese, respetivamente dedicados à análise 

dos manuais portugueses destinados à disciplina de laboratório e à comparação das 

condições de funcionamento da disciplina de laboratório na China e em Portugal, 

descrevem as circunstâncias em que decorrem atualmente as aulas da disciplina de 

laboratório na China e ressalvam a falta de um manual adequado para os alunos 

chineses. Pelas razões referidas nesses capítulos, pelo contexto e história educacionais 

da China, e dadas as características muito particulares dos alunos chineses, uma 

equipa de três docentes de duas universidades chinesas (da qual fazemos parte) 

decidiu elaborar um manual para o nível elementar (A1 a A2) para a disciplina de 

laboratório, dirigido aos alunos chineses do curso de licenciatura em língua 

portuguesa.  

É importante referir as razões que estiveram na base da decisão de elaborar o 

manual Ouvir e Falar Português
84

:  

  Aquando da redação da nossa dissertação de mestrado, tivemos 

oportunidade de comparar as condições de funcionamento da disciplina de laboratório 

na China e em Portugal, disciplina esta que, apesar da sua modesta carga letiva 

semanal, é muito importante para a licenciatura em língua portuguesa na medida em 

que é a única que visa treinar a capacidade de audição dos alunos (Zheng, Shanpei, 

2010). Para os alunos chineses, que têm poucas oportunidades de contacto com 

falantes nativos dos países lusófonos, a disciplina de laboratório é especialmente 

importante na fase inicial da aprendizagem, quando ainda não possuem 

conhecimentos linguísticos suficientes para fazerem uma pesquisa na internet ou para 

compreenderem filmes ou notícias emitidos em língua portuguesa. Portanto, a 

                                                        
84 Tendo sido apresentada proposta de publicação deste manual à editora Lidel e tendo esta editora apreciado a 

qualidade do projeto e considerado a sua pertinência para cobrir as necessidades específicas do mercado chinês, o 

mesmo está em fase final de edição, prevendo-se o início da sua comercialização ainda no decurso de 2016. 
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disciplina de laboratório e a orientação dos professores são fundamentais para 

melhorar a capacidade de audição dos alunos chineses. No entanto, apesar da sua 

importância, ainda não existe nenhum manual para esta disciplina, especialmente 

direcionado para os alunos chineses. 

  Embora existam muitos manuais portugueses para a disciplina de 

laboratório, como Português Atual, Português em Direto ou Olá, como está, estes não 

são muito adequados para os alunos chineses, dadas as especificidades da sua língua 

materna, tão distante das línguas ocidentais, tanto na fonética, como na morfologia ou 

na sintaxe. Os autores portugueses não percebem as dificuldades de compreensão oral 

dos estudantes chineses e os seus manuais avançam a um ritmo desadequado, como já 

se analisou detalhadamente no capítulo três.  

  A China e Portugal têm culturas diferentes e isto reflete-se também nos 

compêndios. Os manuais portugueses têm um enquadramento cultural relativo a 

Portugal, o que dificulta a compreensão numa fase inicial da aprendizagem. Os 

autores portugueses desconhecem as diferenças existentes entre a mundividência 

portuguesa e a mundividência chinesa e, por isso, não explicam algumas referências 

culturais que só são compreendidas pelas pessoas que têm experiência de viver em 

Portugal. 

  Alguns manuais para o ensino da língua portuguesa a estrangeiros não têm 

soluções. Ora, os exercícios baseados em referências culturais podem ser difíceis para 

muitos professores chineses que ignoram tais referências. Por exemplo, num exercício 

que exija a identificação de portugueses famosos, sobretudo da atualidade, um 

professor chinês que não conheça a realidade portuguesa contemporânea, pode ter 

tantas dificuldades como os próprios alunos. 

 

Pelas razões referidas acima, foi nossa intenção redigir um manual para as 

aulas de laboratório na China, que privilegiasse estratégias para melhorar a 

capacidade de compreensão auditiva dos alunos chineses, tendo em conta as suas 

características específicas e distintivas.  
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5.2 Objetivos e conteúdos do compêndio 

O principal objetivo do manual Ouvir e Falar Português não é apenas 

desenvolver a capacidade de compreensão oral dos alunos chineses, mas também criar 

condições favoráveis para que eles desenvolvam as suas competências de interação e 

produção verbal nas aulas. Na realidade, por questões de educação e de hábito, os 

estudantes chineses têm normalmente muita relutância em intervir espontaneamente 

nas aulas, o mesmo se passando quando diretamente solicitados pelos professores. 

Esta relutância acentua-se quando os professores pedem opiniões pessoais. Esta é uma 

situação que urge modificar, sendo necessária uma profunda reflexão e discussão 

sobre a questão para a procurar resolver. 

 

O manual Ouvir e Falar Português pretende alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

  Ajudar os alunos do 1º ano do curso de licenciatura em língua portuguesa, 

bem assim como os alunos dos cursos intensivos (que não têm professores nativos do 

português) a praticar as capacidades de compreensão auditiva, de interação e de 

produção orais. 

  Alargar o léxico dos alunos: como já se analisou nos capítulos anteriores, os 

manuais presentemente em uso na China, nomeadamente o manual Português para 

Ensino Universitário apresentam léxico limitado para a fase elementar. Com este 

manual pretendemos contribuir para alargar o léxico dos alunos chineses. 

  Promover uma aplicação prática dos conhecimentos gramaticais dos 

estudantes. O manual chinês Português para Ensino Universitário apresenta bastantes 

conteúdos gramaticais, especificando as regras relativas aos seus usos. No entanto, 

este manual não inclui exercícios suficientes para permitir pôr em prática tais 

conteúdos gramaticais que são explanados de um ponto de vistsa demasiado teórico. 

Isso determina que, frequentemente, os alunos chineses conheçam bem as regras 

gramaticais, mas não saibam como as aplicar. O manual Ouvir e Falar Português, 

pretende ajudar os alunos chineses a resolver este problema, perspetivando os 
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conteúdos gramaticais de um ponto de vista prático e tendo em conta a sua aplicação 

em exercícios comunicativos concretos. 

  Criar oportunidades reais para que os alunos chineses falem português nas 

aulas. Como já se referiu nos capítulos anteriores, na aula de língua portuguesa, nas 

universidades chinesas, os professores são normalmente o núcleo da aula, são eles 

quem explica os textos e a gramática; por seu lado, os alunos têm poucas 

oportunidades para falarem e praticarem o que aprendem. O nosso manual cria mais 

oportunidades para os alunos falarem nas aulas.  

  Desenvolver o espírito crítico dos estudantes e incentivar a partilha de 

opiniões.  

  Criar oportunidades para que os alunos chineses conheçam aspetos culturais 

de Portugal e dos demais países de língua portuguesa. 

 

Os conteúdos abordados no manual Ouvir e Falar Português são os seguintes: 

  Fonética: sistema vogal e consonântico, incluindo semivogais, ditongos, 

tritongos e encontros consonantais. 

  Áreas temáticas e lexicais: tomando como base a obra Português para 

Ensino Universitário, este manual retomará e expandirá temas e léxico a eles 

associado como os seguintes: cumprimentos e saudações, apresentação e dados 

pessoais, descrição física e psicológica de pessoas, profissões, relações de família, 

descrição de espaços, vida universitária, relato de acontecimentos do passado, 

meteorologia, datas festivas e celebrações. 

  Gramática: os conteúdos gramaticais propostos, de acordo com o 

preconizado pelo QECRL para os níveis de iniciação, são os seguintes: 

1. Tempos e modos verbais: presente do indicativo, presente 

progressivo do indicativo, pretérito perfeito simples do indicativo 

2. Substantivo: flexão em género, número e grau 

3. Adjetivo: flexão em género, número e grau 

4. Advérbio: comparativo dos advérbios 

5. Usos do artigo definido e do artigo indefinido 
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6. Numerais cardinais 

7. Numerais ordinais 

8. Pronomes indefinidos: ambos, algum, nenhum, todo, cada, nada, 

um, algo, alguém, ninguém 

9. Preposições: de, em, com, para, a, até, por 

10. Pronomes pessoais oblíquos diretos e pronomes pessoais 

oblíquos indiretos 

 

5.3 A estrutura do compêndio e os objetivos específicos de cada componente 

O compêndio Ouvir e Falar Português inclui dezasseis lições no total, 

incluindo duas de revisão (Lição 8 e Lição 16) e cada lição segue uma estrutura 

idêntica que apresenta uma sequência de propostas adequadas para trabalhar as 

competências de léxico, fonética, compreensão oral, interação oral, produção oral, 

escrita, compreensão da cultura portuguesa e investigação pela internet.  

As primeiras cinco unidades, também designadas por lições, são dedicadas a 

questões relacionadas com a fonética da língua portuguesa. Nelas são propostos 

exercícios que se prendem com a pronúncia de vogais, consoantes, semivogais, 

ditongos, tritongos, encontros consonânticos, etc., isolodamente considerados ou em 

diversos contextos frásicos. Este tipo de questões não são especificamente abordadas 

nas restantes lições/unidades, embora estas continuem a ter em conta esta dimensão 

da língua. O foco, a partir da lição seis, é colocado nas diferentes áreas temáticas, no 

léxico e nos atos discursivos a elas associados. 

As unidades/lições não contemplam conteúdos de gramática explícita 

descontextualizada. Pelo contrário, os conteúdos gramaticais surgem sempre 

motivados pelos textos selecionados e os exercícios propostos têm também 

igualmente um enquadramento comunicativo e pragmático, procurando seguir a 

mesma sequência temática proposta no manual Português para Ensino Universitário, 

visto ser este o manual utilizado nas aulas da disciplina de língua portuguesa (leitura 

intensiva), a qual serve de base à estrutura curricular de todo o curso de licenciatua. 

Há, por isso, interesse em que o manual para a disciplina de LAB mantenha este 
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paralelismo.  

Em todas as lições se faz uma exploração prévia do léxico, mesmo antes da 

apresentação de qualquer texto. Considera-se que esta metodologia ajudará os 

estudantes a compreenderem melhor os textos ou diálogos gravados que lhes venham 

a ser propostos para audição. 

Em cada lição há um primeiro bloco destinado ao desenvolvimento da 

competência de compreensão oral através da escuta de documentos gravados e da 

realização de exercícios do tipo “escolha múltipla” ou “verdadeiro/falso”. A 

complementar estes exercícios, propõem-se outros de “preenchimento de espaços” e 

de resposta a questões colocadas por escrito, o que implica o domínio de destrezas 

relacionadas com a escrita/ortografia. Para a realização das tarefas acima descritas, 

utilizam-se tipologias textuais variadas (entrevistas, notícias, canções, etc.), bem 

assim como diferentes formatos de exercícios (formulários para preencher, imagens, 

etc.). 

A quarta parte de cada lição inclui uma atividade de ditado. Segundo a nossa 

experiência no ensino da língua portuguesa a estudantes chineses, o ditado é um 

exercício muito eficaz para desenvolver a capacidade de compreensão oral dos alunos.  

A quinta parte inclui exercícios de repetição dos textos/diálogos escutados. 

Este tipo de exercício permite não só melhorar a capacidade de compreensão oral, 

como ainda treinar a memória e desenvolver a destreza de interação/produção oral. 

A sexta parte consiste na criação de diálogos ou apresentações, individuais, em 

pares ou em grupo, tendo em conta os modelos apresentados. É de prever que nestas 

produções dos alunos ocorram erros motivados pelas diferenças ou pelo 

desconhecimento cultural. Será uma oportunidade para o professor colmatar essas 

falhas, disponibilizando informação desse tipo. 

Na última parte de cada lição abordam-se conteúdos culturais relativos aos 

vários países de língua portuguesa, propondo aos alunos atividades que lhes permitam 

aplicar/alargar esses conteúdos. Embora este manual não tenha como objetivo o 

ensino da gramática, no final de cada lição inclui-se uma explicação sumária dos 

aspetos gramaticais mais relevantes que tenham surgido nos textos e exercícios 
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apresentados ao longo da lição. 

Para além dos documentos escritos, o manual inclui vasta informação visual 

atualizada (fotografias, reproduções de pinturas, etc.) que permite aos estudantes 

conhecerem melhor a realidade portuguesa. 

 

5.4 Sugestões para a aplicação do compêndio 

Na China, a disciplina de laboratório de PLE não é uma disciplina nuclear, em 

algumas universidades nem sequer existe, recorrendo-se à aula de leitura intensiva 

(língua portuguesa) para treinar as capacidades de audição dos alunos. No entanto, em 

nossa opinião, tal não é suficiente para estes estudantes. O laboratório deve ser uma 

disciplina independente, pelo que se desenha este compêndio prevendo que cada 

unidade/lição seja explorada em quatro horas letivas de contacto por semana.  

Conhecer o vocabulário de cada lição não é um trabalho a ser feito em 

contexto de aula, porque isso implicaria o dispêndio de tempo de que normalmente os 

planos curriculares dos cursos não permitem dispor. Os alunos devem estudar o 

vocabulário de forma autónoma antes e fora da aula. Nas primeiras cinco lições, 

dedicadas ao conhecimento das características básicas da fonética do português, os 

professores podem passar as faixas de vocabulário na aula a fim de as usar para 

treinar a pronúncia dos alunos. Porém, nas restantes lições, propõe-se que os 

exercícios de aquisição de vocabulário constituam tarefas de casa, reservando-se o 

espaço da aula para a realização de outros exercícios mais complexos que impliquem 

interação ou produção de enunciados comunicativos e não apenas a repetição de 

vocábulos isolados, ainda que se reconheça a utilidade da realização deste último tipo 

de exercício. 

O manual proposto segue uma lógica de complexificação progressiva. Assim, 

cada lição contempla exercícios de resposta fechada, exercícios de resposta aberta, 

ditados e informação cultural. Para além do apartado dedicado ao vocabulário, que já 

foi analisada, as restantes partes organizam-se da seguinte forma:  

  Na segunda parte, as questões de verdadeiro/falso destinam-se a testar a 

compreensão global que os alunos têm dos textos gravados. Este tipo de exercício tem 
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um grau de complexidade pouco elevado e procura sobretudo levar os alunos a 

familiarizarem-se com o tema da lição.  

  A terceira parte contempla exercícios de “escolha múltipla”. Em 

comparação com os anteriores, os textos e diálogos utilizados nesta parte são mais 

complexos e as respostas pretendidas podem não ser diretamente encontradas nos 

textos, sendo necessário inferir a informação. Tomemos por exemplo um exercício 

retirado da “Lição 11”
85

:  

“Escolha A, B, C ou D, depois de ouvir os textos e diálogos – Texto C”: 

“A Xiaowen está a ligar ao Ricardo. 

Ricardo: Sim, estou. 

Xiaowen: Olá, Ricardo, bom dia. 

Ricardo: Bom dia. 

Xiaowen: Amanhã a que horas vamos partir? 

Ricardo: O comboio para o Porto vai partir às 8:15 e vamo-nos encontrar na 

estação de comboios às 8:00. 

Xiaowen: Podemo-nos encontrar no portão da universidade, porque não sei 

onde fica a estação de comboio. 

Ricardo: Claro que sim! Então encontramo-nos no portão da universidade às 

7:40, e 5 minutos depois vem o autocarro 43 para a estação de comboios.  

Xiaowen: Está bom! Vou até à universidade no autocarro 42 das 7:20 e vou 

chegar à universidade às 7:35. 

Ricardo: Está combinado. Até amanhã. 

Xiaowen: Até amanhã.”  

 

Este diálogo tem o propósito de introduzir temas relacionados com as horas e 

os horários. Nele encontram-se cinco referências explícitas a horários e uma outra 

implícita.  

Depois da gravação do diálogo, o exercício de escolha múltipla proposto 

contempla cinco perguntas, cada uma com quatro hipóteses de resposta, sendo que 

                                                        
85 Anexo III. 



155 

 

apenas uma é a correta: 

1. “A Xiaowen e o Ricardo vão-se encontrar               . 

a. na estação de comboios às 8:00 

b. na estação de comboios às 8:15 

c. no portão da universidade às 8:00 

d. no portão da universidade às 7:40 

2. A que horas passa o autocarro para a estação de comboios? 

a. 7:20 

b. 7:35 

c. 7:40 

d. 7:45 

3. A que horas vem o autocarro 42 para a universidade? 

a. 7:20 

b. 7:35 

c. 7:40 

d. 7:45 

4. Qual é o número do autocarro que a Xiaomei e o Ricardo vão apanhar 

para a estação de comboios? 

a. 43 

b. 42 

c. 40 

d. 41 

5. A que horas vai partir o comboio para o Porto? 

a. 7:40 

b. 7:45 

c. 8:00 

d. 8:15” 

 

A primeira e a útima perguntas são menos complexas porque a informação 

necessária para a resposta está explícita no diálogo. Na terceira pergunta, os alunos 
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precisam filtrar os horários e escolher o horário correto. Na quarta pergunta, os alunos 

devem distinguir os itinerários dos autocarros 43 e 42. Quanto à segunda pergunta, ela 

exige uma operação de inferência que pressupõe uma boa compreensão das falas do 

diálogo para poder ser respondida corretamente. 

  Na quarta parte, são propostos exercícios de preenchimento de espaços de 

acordo com o conteúdo das gravações. Veja-se, a título ilustrativo, um exemplo 

retirado da mesma “Lição 11”: 

Ouça o texto e preencha os espaços : 

“Chamo-me Rui e estudo numa escola em Braga. Todos os dias, me 

levanto às 7:50. Lavo-me e visto-me. Depois tomo o pequeno-almoço. 

Ao pequeno-almoço tomo cereais com sumo. Às vezes, tomo também 

leite ou café. Também almoço em casa. A minha mãe cozinha muito 

bem comida tradicional. Eu gosto da comida portuguesa como 

bacalhau com natas. Habitualmente, faço o lanche na escola. 

Normalmente como uma torrada.” 

 

O exercício consiste em retirar algumas palavras do texto para os alunos o 

completarem de acordo com o conteúdo da gravação. Para além de exigir capacidade 

de compreensão oral, este tipo de exercício pressupõe também conhecimentos de 

ortografia, pois o aluno deve escrever corretamente as palavras ou expressões que 

ouve. 

  Na quinta parte, os alunos são solicitados a responder a perguntas depois de 

ouvirem os textos. Voltemos à lição exemplo: 

“ Na estação de autocarro:  

Xiaowen: Boa tarde, aqui passa o autocarro 24?  

Senhora A: Não, aqui não passa. É ali em frente, ao lado daquele 

restaurante com toldo vermelho.  

Xiaowen: Obrigada. 

A Xiaowen vai para outra estação de autocarro. 

Xiaowen: Boa tarde, a senhora sabe a que horas passa o autocarro 24? 
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Senhor: Agora são 3:55. Daqui a 10 minutos vai passar o autocarro. 

Xiaowen: O autocarrto 24 vai passar pelo centro da cidade? 

Senhor: Sim, passa. O autocarro 7 passa também e vem mais cedo. 

Olha, está a vir. 

Xiaowen: Muito obrigada. Vou apanhar este. ” 

 

Depois da audição do diálogo, surgem as seguintes perguntas: 

“ 1. Que autocarros passam pelo centro da cidade? 

2. Onde fica a paragem do autocarro 24? 

3. A que horas passa o autocarro 24? 

4. A que horas passa o autocarro 7? 

5. Qual é o autocarro que a Xiaowen vai apanhar? ” 

 

O grau de dificuldade deste tipo de exercício é ainda maior do que os 

exercícios anteriores, uma vez que não se encontram as respostas às cinco perguntas 

diretamente no diálogo. Os alunos devem perceber todo o diálogo para responder 

corretamente, inferindo as informações necessárias. Depois de obterem todas as 

informações importantes, os alunos precisam de responder às perguntas construindo 

frases gramaticalmente corretas. Se na quarta parte se pede aos alunos que 

reproduzam com correção ortográfica as palavras escutadas na gravação, este 

exercício exige-lhes também capacidade de produção escrita em articulação com a 

capacidade de compreensão oral. 

  A sexta parte, dedicada aos ditados, é muito importante, pois este exercício 

treina a capacidade de audição ao mesmo tempo que exercita competências 

gramaticais e ortográficas. O exercício pressupõe a realização de três leituras, de 

acordo com o processo já antes descrito. Apesar das repetições, este tipo de exercício 

não pressupõe uma mera reescrita do que é escutado pelos alunos; pelo contrário, eles 

devem ativar os seus conhecimentos lexicais e gramaticais para ultrapassarem as 

dificuldades decorrentes de problemas de perceção. Por isso, apesar de alguns 

professores acharem que o ditado é um exercício simples, pensamos que tal não 
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corresponde à verdade. Os professores chineses descobrem que os alunos cometem 

sempre erros simples nestes exercícios. Por exemplo, numa frase como: “Elas têm que 

se levantar às 6:50”, é frequente ocorrerem erros do tipo: 

“Elas tem que se levantar às 6:50. 

Ela têm que se levantar às 6:50. 

Elas têm que levantar-se às 6:50. 

Elas têm que se levantar as 6:50.” 

 

Apesar de parecer uma frase simples, a verdade é que os estudantes podem 

cometer erros inesperados. Frases como: “Elas tem que se levantar às 6:50” e “Elas 

têm que se levantar as 6:50” contêm erros que decorrem de dificuldades de perceção 

dos alunos chineses para os quais é difícil distinguir a pronúncia de “tem” e “têm” e a 

pronúncia de “as” e “às”. Porém, se um aluno tiver bons conhecimentos da gramática 

da língua portuguesa poderá evitar estes erros, ainda que não distinga bem as 

diferenças de pronúncia dos vocábulos em causa.  

A correção dos ditados pressupõe também três etapas. Na primeira, alguns 

alunos vão ao quadro preto escrever frase por frase; depois, pede-se que a turma 

corrija e, normalmente, quase todos os erros são encontrados. Enquanto isso, todos os 

alunos corrigem os seus ditados no papel. Na terceira e última etapa, o professor 

repassa o ditado novamente para os alunos ouvirem com atenção as partes onde 

erraram. Depois de alguns dias, o professor pode refazer os ditados em que os alunos 

cometeram mais erros para reforçar a memorização das estruturas ou dos vocábulos 

que apresentem maiores dificuldades. 

  Depois dos ditados, existe uma parte para tomar notas após audição das 

gravações. O exercício pode incluir ainda a repetição dos conteúdos escutados. Esta 

parte não tem exercícios iguais em todas as lições. Na lição exemplo, será como 

segue: 

 

"Depois de ouvir o diálogo, faça uma lista com o que o Ricardo gosta 

e não gosta. 
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Xiao Lin: Olá, bom dia, Ricardo. Vamos tomar o pequeno-almoço na 

cantina? 

Ricardo: Não, já tomei na residência. Não gosto do pequeno-almoço 

chinês. 

Xiao Lin: Porquê? 

Ricardo: Porque na cantina não há manteiga, pão, queijo, fiambre, 

sumo, café... Compro estas coisas no supermercado e tomo o 

pequeno-almoço na residência. 

Xiao Lin: Mas almoças na cantina e comes comida chinesa? 

Ricardo: Sim, gosto do almoço da cantina e é muito barato. Como 

sempre arroz com um prato ao almoço. Gosto dos pratos com carne, 

porque não como muitos legumes. Gosto também muito de massa 

chinesa.  

Xiao Lin: E ao jantar? 

Ricardo: Janto sempre fora da universidade, nos restaurantes. Porque o 

jantar da cantina começa e acaba muito cedo. Começa às 5:30 e acaba 

às 7:30. Mas nós, portugueses, jantamos normalmente às 8:00. 

Xiao Lin: Então, vamos almoçar juntos hoje? 

Ricardo: Está bem!" 

 

Atente-se no exercício correspondente à “Lição 12”: 

"Depois de ouvir o diálogo, resuma oralmente o recado da Ana para o 

Fernando. 

O telefone toca e a mãe do Fernando atende. 

Mãe: Sim, estou. 

Ana: Olá, bom dia. Gostava de falar com o Fernando. 

Mãe: Ele foi ao ginásio. Queres deixar-lhe um recado? 

Ana: Sim, obrigada. Sou a colega dele, a Ana. Amanhã à noite, vamos 

ter um jantar de turma.  

Mãe: Sim. Onde será? 
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Ana: No restaurante perto da nossa universidade, Sabor Tropical.  

Mãe: Sim. E a que horas? 

Ana: O jantar vai começar às 20:00. Como não sei onde é o 

restaurante, queria ir com o Fernando. 

Mãe: Sim. 

Ana: Vou chegar à sua casa às 19:35 e vamos apanhar o autocarro 27 

das 19:45. 

Mãe: Está bom! É tudo? 

Ana: Sim, é tudo. 

Mãe: Vou dizer ao Fernando. 

Ana: Muito obrigada. Adeus. 

Mãe: Adeus. 

 

Embora as tarefas propostas sejam diferentes, o propósito é igual, ou seja, que 

os alunos sejam capazes de retirar as informações mais importantes das gravações, 

tomando as notas necessárias para depois recuperarem oralmente o conteúdo do texto 

ou diálogo. Nesta parte, alguns exercícios, como o da lição exemplo, pedem só a 

identificação das informações mais importantes, devendo os alunos responder às 

perguntas a partir das notas tomadas. Noutras lições, porém, como acontece na Lição 

12, a tarefa pedida é mais complexa pois, além de mobilizar a capacidade de audição 

e de escrita, exige também competências de oralidade (repetir o conteúdo). Isto é mais 

difícil para os alunos porque eles devem criar oralmente um pequeno texto onde 

constem as informações essenciais. Neste processo, os alunos não têm tempo para 

registar no papel o pequeno texto, devem dizê-lo diretamente ao professor a partir das 

notas tomadas. É um processo de “ouvir – falar ”, saltando o processo de “escrever”, o 

que dá menos tempo ao cérebro para codificação e descodificação da informação. 

Naturalmente, as frases escritas são mais complexas e gramaticalmente mais corretas 

do que as frases faladas. No entanto, este exercício tem um propósito oral, importa 

dizer frases simples e corretas, sem as complexidades imposta pela escrita. 

  A parte reservada para os trabalhos de grupo tem como finalidade treinar 
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competências de oralidade, ao mesmo tempo que se trabalha a cooperação entre os 

colegas da turma. Tomando também o exemplo da “Lição 11”:  

“A Xiao Lin, o Ricardo e a Emília são amigos. A Xiao Lin é aluna do 

curso de Língua Portuguesa e o Ricardo e a Emília estudam no Curso 

de Chinês.  

Organizam-se grupos de 2 ou 3 alunos. Metade da turma apresenta a 

vida universitária da Xiao Lin, do Ricardo e da Emília (PO). Os 

restantes alunos constroem diálogos interpretando os papéis dos alunos 

Xiao Lin, Ricardo e Emília (IO) . 

Os alunos devem usar o vocabulário e as estruturas linguísticas que 

aprenderam na lição. ” 

 

Neste exercício, desenha-se uma cena: “A Xiao Lin, o Ricardo e a Emília são 

amigos. A Xiao Lin é aluna do curso de Língua Portuguesa e o Ricardo e a Emília 

estudam no Curso de Chinês”. Os alunos farão trabalhos em grupo de acordo com 

estas informações, preparando-os fora da aula e apresentando depois o trabalho aos 

colegas e aos professores.  

  A última parte é dedicada à “Cultura Portuguesa”. Aprender uma língua 

estrangeira não pressupõe estudar só a língua, mas também conhecer a sua 

envolvência cultural. Como na maior parte das licenciaturas de língua portuguesa das 

universidades chinesas se ensina o português europeu, neste compêndio 

apresentam-se apenas aspetos relacionados com a cultura portuguesa, tais como: os 

indicativos telefónicos e os códigos postais dos 18 distritos administrativos de 

Portugal; informações sobre a capital portuguesa – a cidade de Lisboa; sobre a 

estrutura tradicional da família portuguesa; sobre bairros famosos em Lisboa; sobre  

a Universidade de Coimbra, o Fado, Guimarães, o vinho do Porto e os pastéis de 

Belém. É, no entanto, nossa intenção, no futuro, caso venhamos a redigir mais 

volumes deste compêndio, incluir referências culturais a outros países lusófonos.  

Para além da apresentação de aspetos da cultura portuguesa, esta parte inclui 

também exercícios. Quando os alunos conhecem a cultura portuguesa através de um 
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texto, eles precisam ao mesmo tempo de estudar sozinhos as palavras novas e de fazer 

pesquisas nos sites sugeridos. Veja-se, uma vez mais, a lição exemplo:  

 

Ouça um texto sobre a Universidade de Coimbra. Faça o levantamento 

das palavras desconhecidas. Procure o significado dessas palavras e 

pesquise mais sobre esta universidade. Pode consultar os seguintes 

sites: www.uc.pt e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra 

 

A Universidade de Coimbra 

A Universidade de Coimbra fica em Coimbra, Portugal. Coimbra é 

uma cidade universitária. A Universidade de Coimbra é uma das mais 

antigas universidades da Europa e do mundo. Foi fundada pelo Rei D. 

Dinis em 1290. 

A Universidade de Coimbra tem 8 faculdades: a Faculdade de Direito, 

que é muito conhecida em todo mundo, a Faculdade de Letras, a 

Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, a 

Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Economia, a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação, a Faculdade de Ciências de 

Desporto e Educação Física. 

Hoje em dia, a Universidade de Coimbra tem aproximadamente 20 mil 

estudantes e oferece todos os graus académicos. 

 

Nem todos os alunos possuem capacidades de leitura e de estudo iguais, por 

isso este exercício é mais flexível nos pedidos aos alunos em comparação com os 

anteriores. Os alunos que têm um nível linguístico melhor, podem pesquisar mais e 

estudar mais segundo a orientação da pesquisa, enquanto os restantes precisam apenas 

de aprender as palavras novas e de conhecer informações gerais sobre a Universidade 

de Coimbra. 

 

http://www.uc.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
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Em geral, os docentes podem controlar o avanço da aula de laboratório 

segundo o nível da maior parte dos alunos, ao usarem o compêndio Ouvir e Falar 

Português. Depois de os alunos concluírem os exercícios, é muito importante passar 

pelo menos mais uma vez as gravações para que estes saibam onde erraram e porquê. 

A ocorrência de muitos erros semelhantes ou iguais num exercício, significará, em 

princípio, que se trata de conteúdos particularmente difíceis para os alunos chineses e, 

nesse caso, o docente deve procurar exercícios semelhantes para praticarem mais, 

evitando assim erros futuros. 

 

5.5 Suporte teórico da elaboração do compêndio Ouvir e Falar Português  

Já em capítulos anteriores deste estudo tivemos oportunidade de analisar as 

raízes culturais e históricas do comportamento obediente que os alunos chineses 

revelam, característica esta que conduz a um estilo de aprendizagem passivo em 

disciplinas de todas áreas. Claramente, este fenómeno faz-se também sentir na 

aprendizagem da língua portuguesa. Segundo o Programa Curricular de 

Licenciaturas da Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, de 2013, os 

objetivos a atingir pelos alunos do 1º e 2º anos, que correspondem à fase elementar e 

intermédia do estudo da língua, incluem o desenvolvimento de uma capacidade oral 

assim descrita:  

 

Depois de ler os materiais em português de nível elementar e 

intermédio, os alunos devem conseguir responder às perguntas dos 

materiais e também conseguir redizer os conteúdos dos materiais; além 

disso, devem fazer comentários orais; depois de uma preparação de 10 

minutos, os alunos devem conseguir fazer uma pequena apresentação 

sobre um tópico não profissional, com a pronúncia e a lógica corretas e 

a gramática simples e correta; os alunos devem conseguir comunicar 

com pessoas dos países de língua portuguesa sobre tópicos sociais e 
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quotidianos, expressando as suas ideias corretamente (2013: 224).
86

 

 

Quando os alunos entram no 3º e 4º anos, começam a desenvolver as 

capacidades de tradução e interpretação em português em áreas mais específicas, 

como economia, literatura, turismo, etc. Pode-se dizer que a comunicação generalista 

aplicada a contextos do quotidiano é uma capacidade básica a atingir nos primeiros 

anos do curso e que, a partir do terceiro ano, já se exige aos alunos, de acordo com o 

mesmo programa curricular de Licenciaturas da Universidade de Estudos 

Internacionais de Tianjin:  

 

Os alunos devem conseguir comunicar com as pessoas dos países de 

língua portuguesa sobre política, cultura, economia, etc., expressando 

as suas ideias corretamente com gramática adequada e correta; os 

alunos devem ter capacidade de fazer interpretação nos aspetos de 

política, diplomacia, cultura, economia, ciências e tecnologia, 

transmitindo corretamente as informações nas duas línguas, em 

português adequado e correto (2013: 224).
87

 

 

No âmbito do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

aprendizagem, ensino, avaliação, as exigências da compreensão oral e da produção 

oral dos alunos de A1 e A2 são apresentadas da seguinte forma (Alves, 2001: 103, 91):  

 

"COMPREENSÃO ORAL GERAL 

A1 - É capaz de seguir um discurso muito pausado e muito 

cuidadosamente articulado, com pausas longas que lhe permitam 

assimilar os significados. 

A2 - É capaz de compreender o suficiente para ir ao encontro de 

necessidades de tipo concreto, desde que o discurso seja articulado de 

                                                        
86 TdA 
87 TdA 
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forma clara e pausada. 

É capaz de compreender expressões e palavras-chave relacionadas 

com áreas de prioridade imediata (p.ex.: informações muito básicas 

sobre si próprio, a família, as compras, o meio circundante, o emprego), 

desde que o discurso seja articulado de forma clara e pausada." 

 

"PRODUÇÃO ORAL GERAL 

A1 - É capaz de produzir expressões simples e isoladas sobre pessoas e 

lugares. 

A2 - É capaz de fazer uma descrição simples ou uma apresentação de 

uma pessoa, das condições de vida ou de trabalho, das actividades 

quotidianas, daquilo de que gosta ou não, etc., numa série curta de 

expressões e de frases ligadas como numa lista." 

 

A elaboração do compêndio Ouvir e Falar Português procurou ter em conta as 

exigências do plano curricular das universidades chinesas e do QECRL, utilizando 

principalmente o método comunicativo e o método de ensino de língua baseado em 

tarefas. O objetivo é ajudar os alunos chineses a comunicarem em língua portuguesa e 

também contribuir para uma mudança do modelo clássico da aula na China, em que os 

professores são centrais e os alunos um elemento passivo. Para os alunos participarem 

ativamente na aula de laboratório, o compêndio inclui exercícios mais ativos, 

nomeadamente na parte sobre a cultura portuguesa e na destinada à realização dos 

trabalhos em grupo. 

No entanto, conseguir que os tímidos estudantes falem não é tarefa fácil, como 

se vê através dos resultado do inquérito realizado no âmbito desta investigação: 

11.54% dos alunos manifestaram desagrado em responder às perguntas dos 

professores não porque não saibam a resposta, mas porque não sabem se a resposta é 

correta, e 40.38% respondem às perguntas só quando estão seguros da resposta. Na 

lógica dos alunos chineses, dar uma resposta errada significa “perder a face” (nota 54, 

pág. 64). Por outro lado, a obediência é uma característica tradicional chinesa - 
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quando uma criança entra para a escola, os pais recomendam-lhe que obedeça aos 

professores - pelo que os alunos não estão habituados a duvidar e quase ninguém 

levanta questões nas aulas. Por estas razões muito particulares, estes alunos não 

gostam de falar ou de participar ativamente nas aulas. 

Aprender uma língua estrangeira inclui dominar a gramática e a estrutura 

formal de tal língua, mas também ser capaz de comunicar em situações concretas 

diversas, pelo que é necessário mudar psicologicamente o pensamento dos alunos 

chineses. Deve-se-lhes explicar que expressar as suas ideias e colocar dúvidas nas 

aulas não é motivo de vergonha, mas de orgulho, porque significa que eles refletem 

sobre a matéria e tiram as suas próprias conclusões.  

Importa, antes de descrever as metodologias utilizadas no compêndio e nas 

aulas de laboratório para estimular os alunos chineses a expressarem-se, referirmo-nos 

sumariamente aos conceitos de língua materna, língua estrangeira, língua segunda e 

de aquisição de língua, os quais influenciaram as escolhas realizadas. 

 

Língua Materna (Mother tongue) é, segundo o Longman Dictionary of 

Language Teaching and Applied Linguistics, “(usually) a FIRST LANGUAGE which 

is acquired at home ” (Richards & Kim, 2012: 442). Micaela Ramon define língua 

materna como “aquela em que, nos primeiros anos de vida, os indivíduos estabelecem 

a sua primeira gramática e aquela que primeiro lhes permite relacionarem-se 

linguisticamente com os restantes membros da comunidade em que se inserem.” 

(Ramon, 2013: s/p). 

Na China, a língua materna da maior parte dos alunos universitários é o chinês, 

que tem enormes diferenças em relação à língua portuguesa, tanto na sua escrita (não 

é possível sequer comparar os carateres ao alfabeto latino) e pronúncia, como em 

questões de gramática, sintaxe, etc. Comparativamente com outras línguas europeias, 

que têm a mesma origem ou semelhanças com o português, a língua materna destes 

alunos dificulta a aprendizagem, tal como acontece quando um aluno ocidental decide 

estudar as línguas chinesa ou japonesa. 
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  Língua Estrangeira (Foreign Language) é, também segundo o Longman 

Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 

 

a language which is not the NATIVE LANGUAGE of large numbers of 

people in a particular country or region, is not used as a medium of 

instruction in schools, and is not widely used as a medium of 

communication in government, media, etc. Foreign languages are 

typically taught as school subjects for the purpose of communicating 

with foreigners or for reading printed materials in the language. 

(Richards & Kim, 2012: 265) 

 

Para Ramon, língua estrangeira é uma “língua de natureza não materna, nem 

oficial, aprendida e usada em espaços onde não goza de qualquer estatuto 

sociopolítico”. (Ramon, 2013: s/p). 

Normalmente os alunos chineses começam por aprender português na China, 

pelo que este idioma constitui uma língua estrangeira para eles. 

 

  Língua Segunda (Second Language) é, de acordo com o Longman 

Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics,  

 

In a broad sense, any language learned after one has learnt one’s native 

language. However, when contrasted with FOREIGN LANGUAGE, the 

term refers more narrowly to a language that plays a major role in a 

particular country or region though it may not be the first language of 

many people who use it. For example, the learning of English by 

immigrants in the US or the learning of Catalan by speakers of Spanish 

in Catalonia (an autonomous region of Spain) are cases of second (not 

foreign) language learning, because those languages are necessary for 

survival in those societies. English is also a second language for many 

people in countries like Nigeria, India, Singapore and the Philippines, 
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because English fulfills many important functions in those countries 

(including the business of education and government) and learning 

English is necessary to be successful within that context. (Some people 

in these countries however may acquire English as a first language, if it 

is the main language used at home.) (Richards & Kim, 2012: 607) 

 

Segundo Ramon, língua segunda é a “língua de natureza não materna, mas 

que goza do estatuto de língua oficial dentro de determinada fronteira territorial. É a 

língua usada pelos sistemas administrativo, judicial e educativo desse território. É 

reconhecida como co-oficial em países bilingues e plurilingues ou onde a(s) língua(s) 

materna(s) não está(ão) suficientemente descrita(s).” (Ramon, 2013: s/p). 

 

Língua Segunda vs Língua Estrangeira 

Comparando os conceitos atrás apresentados, podemos encontrar várias 

semelhanças entre Língua Segunda e Língua Estrangeira:  

  Aprendem-se depois da aquisição da língua materna. 

  O nível de domónio da língua segunda/língua estrangeira é por via de regra 

inferior ao da língua materna. 

  Aprendem-se normalmente nas escolas/universidades, na família ou por 

meio de autoaprendizagem.
88

 

 

No entanto, existem também grandes diferenças entre as duas (Chen, Changyi, 

2001): 

  No âmbito da aprendizagem, normalmente os aprendentes de uma língua 

segunda fazem-no num contexto em que estão rodeados de falantes desta língua como 

língua materna, comunicando com eles diariamente. A língua segunda também pode 

ser uma das línguas oficiais de um país ou local, como é o caso do francês no Canadá, 

do inglês na Índia ou do português em Timor, por exemplo. Nesta situação, os 

                                                        
88 Consultao em 

http://wenku.baidu.com/link?url=FRtj1hdfEgE1Iuu8k2LBcIhIKrrrYBBbTUYiXAtDtfCkGDfoqyae48X_ZfCVy_

WhQAJt_aM2jzEcU2wkZmYKeXDWaXit1GLVXRShaR_H9xi  

http://wenku.baidu.com/link?url=FRtj1hdfEgE1Iuu8k2LBcIhIKrrrYBBbTUYiXAtDtfCkGDfoqyae48X_ZfCVy_WhQAJt_aM2jzEcU2wkZmYKeXDWaXit1GLVXRShaR_H9xi
http://wenku.baidu.com/link?url=FRtj1hdfEgE1Iuu8k2LBcIhIKrrrYBBbTUYiXAtDtfCkGDfoqyae48X_ZfCVy_WhQAJt_aM2jzEcU2wkZmYKeXDWaXit1GLVXRShaR_H9xi
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documentos oficiais, os meios de comunicação, a publicidade, etc, usam normalmente 

as duas línguas, o que oferece aos aprendentes um âmbito real de aprendizagem da 

língua segunda. No entanto, os aprendentes de uma língua estrangeira não usufruem 

deste contexto. 

  Ao contrário do que acontece com uma língua estrangeira, quando se 

aprende a língua segunda num curso, os níveis linguísticos dos professores e dos 

colegas são mais elevados, o que oferece aos aprendentes um “input”, que inclui 

“conversação com estrangeiros”, “conversação com professores” e “conversação com 

colegas”. A maioria dos professores de língua estrangeira possui uma língua materna 

diferente da que ensina, pelo que o seu nível de língua estrangeira também é limitado. 

No contexto do ensino de língua portuguesa na China, as universidades normalmente 

só têm um professor estrangeiro, dos países de língua portuguesa, sendo os restantes 

professores chineses. Embora estes docentes possuam um bom nível de língua 

portuguesa, eles não conseguem usar esta língua como se de uma língua materna se 

tratasse, tanto na oralidade como na escrita. Daí a importância de os alunos chineses 

frequentarem por um ano uma universidade estrangeira, o que lhes dá um âmbito de 

imersão de língua portuguesa.  

  As motivações dos aprendentes de língua segunda e língua estrangeira são 

diferentes. Como a língua segunda possui um estatuto importante num dado território, 

os aprendentes têm uma vontade forte de a aprender. Por exemplo, na Índia e em 

alguns países africanos, é mais fácil encontrar um bom trabalho ou ser promovido se 

se falar inglês. Por isso, nestes países, as pessoas têm uma forte motivação para 

aprenderem o inglês como língua segunda para melhorarem as suas condições de vida. 

No entanto, nas universidades chinesas, em que se ensina português como língua 

estrangeira, nem todos os alunos têm uma forte motivação para aprenderem português. 

Citem-se, a este propósito, as conclusões já antes obtidas no âmbito da nossa 

dissertação de mestrado: 

 

Segundo o inquérito aos alunos de Licenciatura em Língua Portuguesa 

da Universidade das Línguas Estrangeiras de Tianjin, que se fez a 
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alunos dos 1º e 2º anos, num total de 29 alunos, conclui-se que a maior 

parte dos alunos, 75.86%, ingressou no curso de língua portuguesa por 

escolha própria; tendo-o escolhido por acaso apenas 24.14%. Em 2005, 

quando os alunos do primeiro curso de licenciatura em língua 

portuguesa da Universidade das Línguas Estrangeiras de Tianjin 

entraram na universidade, a realidade era bem diversa, já que só um 

deles escolhera efectivamente este curso, tendo os restantes entrado 

nele por acaso. (Zheng, Shanpei, 2010: 29) 

 

Tendo em conta as circunstâncias acima enunciadas, compreende-se a 

existência de alguns alunos sem nenhum interesse pelo estudo de língua portuguesa 

ou de outra língua, o que dificulta o trabalho dos professores. Esta minoria estuda 

sempre de uma forma passiva e, às vezes, estuda bastante mas aprende pouco. Nesta 

situação, utilizam-se sempre os pontos fortes em língua portuguesa na procura de um 

trabalho que possa interessar a estes alunos. Existem também alunos que se formam 

com um nível de língua portuguesa apenas satisfatório e que, após trabalharem num 

país lusófono por alguns meses, alcançam um nível de língua muito mais elevado, na 

medida em que são obrigados a usar o português todos os dias e têm um forte motivo 

para aprenderem mais: a progressão profissional.  

 

  Aquisição de Língua (Language Acquisition), segundo o Longman 

Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, consiste no seguinte:  

 

The learning and development of a person’s language. The learning of a 

native first language is called FIRST LANGUAGE ACQUISITION, and 

of a second or foreign language, SECOND LANGUAGE 

ACQUISITION. Some theorists use ‘learning’ and ‘acquisition’ 

synonymously. Others maintain a contrast between the two terms, using 

‘learning’ to mean a conscious process involving the study of explicit 

rules of language and MONITORING one’s performance, as is often 
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typical of classroom learning in a FOREIGN LANGUAGE context, and 

using ‘acquisition’ to refer to a nonconscious process of rule 

internalization resulting from exposure to comprehensible input when 

the learner’s attention is on meaning rather than form, as is more 

common in a SEDOND LANGUAGE context. Still others use 

‘acquisition’ only with reference to the learning of one’s first language. 

(Richards & Kim, 2012: 367) 

 

A noção de aquisição de língua surgiu nos anos 60 do século passado, por 

Noam Chomsky, que investigava o processo de aprendizagem da língua materna pelas 

crianças.  

Esta teoria aplica-se na área do ensino-aprendizagem quer de língua segunda, 

quer de língua estrangeira. Uma parte dos investigadores acha que o processo de 

ensino-aprendizagem de língua segunda e língua estrangeira é semelhante à aquisição 

da língua materna por uma criança e, por isso, promovem e enfatizam a importância 

do contexto da fala da língua estrangeira. Outra parte dos educadores não concorda 

com um tratamento da língua segunda e língua estrangeira semelhante ao da língua 

materna, porque existem diferenças consideráveis.  

Analisem-se de seguida os pontos de encontro e de afastamento das teorias de 

aquisição e de aprendizagem de uma língua. 

 

Aquisição vs Aprendizagem 

Os dicionários generalistas, como por exemplo o Dicionário da Língua 

Portuguesa, da Porto Editora (2013), não registam grandes diferenças na definição 

dos termos “aquisição” e “aprendizagem”, sendo eles apresentados como 

praticamente sinónimos: 

"Aprendizagem: aquisição de conhecimentos através da experiência ou de 

ensino". 

"Aquisição: processo através do qual se adquire alguma coisa (qualidade, 

conhecimento, prática); aprendizagem". 
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Porém, quando se consultam publicações especializadas da área da 

psicolinguística, encontram-se definições que apontam para o facto de que “aprender 

uma língua” não é igual a “adquirir uma língua”. De uma maneira geral, a 

aprendizagem de língua e a aquisição de língua diferem no que toca a motivos, 

âmbitos, situações e práticas (Sheng, Yan, 1990: 40-42). 

Focado no ensino de língua estrangeira, Krashen (1981) distingiu os dois 

termos no seguinte sentido: a “aprendizagem” refere-se ao estudo formal e consciente 

na sala de aula, e a “aquisição” diz respeito ao processo natural de desenvolvimento 

duma língua estrangeira, através de situações comunicativas. A sua teoria de aquisição 

de Segunda Língua dá importância à abordagem natural, situações reais e 

comunicativas, através do convívio humano em ambientes culturais da língua 

estrangeira alvo. 

Defendemos que, no contexto do ensino duma língua estrangeira, o conceito de 

“aquisição” pressupõe que os aprendentes vivam num contexto em que se fala esta 

língua e em que a aprendem naturalmente. Ou seja, os aprendentes normalmente não 

são conscientes que estão a aprender uma língua mas, de facto, fazem-no através da 

comunicação com os outros. Aquisição é também o resultado da participação em 

atividades sociais em que os aprendentes têm que usar esta língua para comunicar. 

Neste processo, os aprendentes aprendem e utilizam a língua não intencionalmente, 

normalmente desconhecem a sua gramática explícita, concentrando-se na função e no 

significado da língua, na expressão das ideias e também nas informações transmitidas 

pela língua, mas não na forma da língua (Jia, Guanjie & Zhang, Dongmei, 1999; Sun, 

Dekun, 1989). Por exemplo, nem todos os negociantes chineses que vivem em 

Portugal frequentam um curso de língua portuguesa, mas quase todos eles conseguem 

falar português, embora não o façam de uma forma gramaticalmente correta. Eles 

aprendem a língua através da comunicação diária com os portugueses, sendo que uma 

parte deles não a sabe ler nem escrever, muito menos serão conhecedores das 

estruturas gramaticais da língua-alvo. 

Já a “aprendizagem” de uma língua pressupõe que os aprendentes a estudam 
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intencionalmente, em contexto de ensino formal em aula, aprendendo as regras de 

gramática e combinando esse conhecimento explícito com a sua utilização prática 

(Sheng, Yan, 1990: 40). Neste processo, acentua-se a importância da gramática e da 

sintaxe e os aprendentes aprendem a língua através da reflexão metalinguística e do 

treino prático, de modo a formarem hábitos de comunicação nesta língua. Através do 

ensino-aprendizagem de uma língua com a mediação de professores, os aprendentes 

comunicam e usam normalmente a gramática e a sintaxe de uma forma muito mais 

correta (Jia,Guanjie & Zhang, Dongmei, 1999). O processo de ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira com a mediação de um professor ajuda os aprendentes a 

desenvolverem as quatro competências linguísticas - audição, conversação, leitura e 

escrita - em paralelo, enquanto nos processos de aquisição muitas vezes se 

desenvolvem mais as competências de audição e conversação.  

Conclui-se que aquisição e aprendizagem de uma língua estrangeira, no 

sentido de Krashen, a primeira será como um processo informal e natural, a segunda 

como um processo formal e artificial
89

 - são dois processos diferentes de desenvolver 

competências linguísticas. Embora muitos investigadores ponham em relevo as 

virtudes do processo de aquisição, este não pode substituir o processo de 

aprendizagem pelas causas referidas acima. Os dois processos têm as suas respetivas 

vantagens e desvantagens, sendo difícil dizer qual deles é o melhor. De facto, 

combinar os dois processos afigura-se uma boa escolha. 

Na China, quando um aluno começa o seu estudo de língua portuguesa numa 

universidade, significa que ele começa um processo de aprendizagem e não de 

aquisição, faltando-lhe sempre um contexto de imersão na língua portuguesa, o que 

condiciona a sua evolução. Os alunos só falam português nas aulas e com os seus 

colegas. Nesta situação, os professores tentam criar oportunidades para eles falarem o 

mais possível em português, dentro e fora da aula. Uma estratégia que todas as 

universidades com cursos de língua e cultura portuguesa utilizam é contratar um/uma 

professor/a de um país de língua portuguesa, normalmente de Portugal ou do Brasil. 

                                                        
89 …artificial, or formal environments, found for the most part in the classroom, and natural or 

informal environment. (Krashen, 1981: 40) 
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Estes professores estrangeiros ajudam muito na criação de um ambiente linguístico 

em língua portuguesa. 

Tomando como exemplo o Departamento de Língua Portuguesa da 

Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, o professor brasileiro que trabalha 

ali organiza todos os meses um “cantinho do português”, convidando os brasileiros e 

os portugueses que vivem na cidade para participarem. Assim, os alunos chineses do 

Departamento de Língua Portuguesa conhecem e fazem amigos originários dos países 

de língua portuguesa e divertem-se com eles. Esta atividade conjunta permite aos 

alunos chineses não só aumentarem o seu vocabulário e desenvolverem competências 

comunicativas em língua portuguesa, como também conhecerem melhor a cultura dos 

países que a falam. Como resultado deste tipo de iniciativa, no final do 2º ano, por 

exemplo, uma parte dos alunos chineses já conhece alguns provérbios de língua 

portuguesa. Neste sentido, os professores portugueses e brasileiros ajudam muito na 

criação de um contexto linguístico em português.  

Outras universidades organizam também muitas atividades do interesse dos 

alunos, estimulando por essa via a vontade de eles estudarem português. A 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing e a Universidade de Economia e 

Comércio Estrangeiro coorganizam anualmente um concurso de canções portuguesas 

entre os alunos de Beijing e Tianjin. O Instituto Politécnico de Macau organiza 

também anualmente um concurso de debate em língua portuguesa em que participam 

os melhores alunos dos Departamentos de Língua Portuguesa de oito universidades da 

China continental e de Macau.  

Além destas atividades, os professores chineses de língua portuguesa também 

tentam combinar os processos de aprendizagem e de aquisição para melhorar as 

competências de audição e de conversação dos alunos, recorrendo sobretudo ao 

método comunicativo e ao método de ensino de línguas baseado em tarefas, que se 

analisarão de seguida. 

 

5.6 O método comunicativo 

No Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 
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encontra-se a seguinte definição de método comunicativo (communicative language 

teaching/ communicative language approach):  

 

An APROACH to foreign or second language teaching which 

emphasizes that the goal of language learning is COMMUNICATIVE 

COMPETENCE and which seeks to make meaningful communication 

and language use a focus of all classroom activities. The 

communicative approach was developed particularly by British applied 

linguists in the 1980s as a reaction away from grammar-based 

approaches such as Situational Language Teaching and the 

audiolingual method. The major principles of Communicative 

Language Teaching are: 

1. learners use a language through using it to communicate, 

2. authentic and meaningful communication should be the goal of 

classroom activities, 

3. fluency and accuracy are both important goals in language skills, 

4. communication involves the integration of different language skills, 

5. learning is a process of creative construction and involves trial and 

error, 

Communicative language teaching led to a reexamination of language 

teaching goals, syllabuses, materials, and classroom activities and has 

had a major impact on changes in language teaching worldwide. Some 

of its principles have been incorporated into other communicative 

approaches, such as Task-Based Language Teaching, Cooperative 

Language Learning, and Content-Based Instruction. (Richards & 

Kim, 2012: 115) 

 

A característica que mais distingue o método comunicativo de outros métodos 

é a importância que este dá ao significado e ao uso da língua. A sua meta principal é 

promover a aprendizagem de língua estrangeira através de atividades que priorizem a 



176 

 

comunicação, utilizando uma linguagem que os alunos compreendam. No processo de 

ensino-aprendizagem por meio do método comunicativo destaca-se a posição nuclear 

dos alunos na sala de aula por oposição a uma aula clássica, que depende muito dos 

professores. O docente perde a posição central, de distribuidor do conhecimento, para 

desempenhar um papel de assistente, que organiza, orienta, corrige erros, encoraja a 

participação nas atividades e seleciona materiais.  

A competência comunicativa desdobra-se em quatro competências específicas: 

a competência gramatical, a competência discursiva, a competência sociolinguística e 

a competência estratégica. A competência gramatical refere-se ao domínio de aspetos 

gramaticais, como morfologia, fonologia, fonética, vocabulário, etc. A competência 

discursiva é a capacidade de comunicação adequada, ou seja, a capacidade que um 

falante tem de construir uma conversação adequada em diferentes contextos sociais. A 

competência sociolinguística é a capacidade de escolher uma forma linguística 

adequada a situações comunicativas diferentes, de acordo com a interação social do 

sujeito falante. Por último, a competência estratégica concretiza-se no uso de artifícios 

diferentes para suprir falhas de comunicação que existem por causa das limitações 

linguísticas do falante. Por isso, o ensino comunicativo não é só ensino de línguas, 

mas também uma metodologia de ensino em que alunos e professores interagem em 

princípios socioconstrutivistas. (Guerreiro, 2012: 21) 

Para desenvolver as quatro competências referidas, a abordagem comunicativa  

deve criar um ambiente igualitário e harmonioso nas aulas, o que significa que todos 

os atores têm estatuto igual na sala de aula, independentemente de serem aluno ou 

professor. Todos os participantes podem expressar à vontade as suas ideias e sugestões, 

devendo também compreender-se e ajudar-se mutuamente. Na abordagem 

comunicativa do ensino de língua estrangeira, os professores devem: 

  Ter objetivos claros. Antes de preparar as aulas, os professores devem saber 

que objetivos pretendem alcançar. Isto não é difícil porque os manuais normalmente 

têm as metas que os alunos devem atingir em cada lição. 

  Escolher previamente os materiais e planear as atividades com recurso aos 

materiais escolhidos através do método comunicativo. Os docentes devem escolher 
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materiais que chamem a atenção dos alunos e que possam provocar o debate. Além 

disso, devem delinear as atividades com objetivos claros e dá-las a conhecer aos 

alunos. 

  Organizar a aula e as respetivas atividades. Neste processo, os professores 

devem controlar os papéis que os alunos desempenham nas atividades, evitando que 

os alunos mais introvertidos desempenhem sempre os papéis com menor intervenção.  

  Orientar os alunos durante a realização das atividades. No processo de 

realização das atividades, os professores devem orientar a discussão conduzindo os 

alunos para o caminho traçado para que eles adquiram os conhecimentos previstos e 

atinjam as metas correspondentes. 

  Encorajar a participação nas atividades. Os professores devem encorajar 

sempre os alunos, especialmente os mais tímidos, para que eles ganhem coragem 

crescente para se expressarem nas aulas. 

  Corrigir os erros. Depois das atividades, um passo muito importante é a 

correção dos erros cometidos pelos alunos. A correção deve ser apenas depois de os 

alunos terminarem de se expressar, pelo menos depois de uma frase inteira. Uma 

interrupção durante o discurso fará com que os alunos se esqueçam do conteúdo que 

organizaram mentalmente e que não consigam concluir a frase.  

  Assinalar as diferenças culturais. Sendo a China e os países de língua 

portuguesa cultural e geograficamente distantes, é normal ocorrerem mal entendidos, 

resultantes de mensagens mal descodificadas. Nesta situação, os professores, tanto 

chineses como estrangeiros, devem assinalar estas diferenças culturais para os alunos 

conhecerem outras realidades e formas de pensar. 

 

No contexto do ensino de língua portuguesa nas universidades chinesas, 

tomando o exemplo da disciplina de laboratório e do manual Ouvir e Falar Português, 

analisar-se-á de uma forma mais concreta como utilizar o método comunicativo em 

contexto de aula.  

Consideremos a “Lição 11”, que tem vindo a ser tida como lição exemplo, a 

qual apresenta propostas de atividades com diferentes graus de participação por parte 
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dos alunos. Embora as atividades que exigem menos autonomia predominem, de facto, 

elas exigem menos tempo letivo. Pelo contrário, as atividades mais criativas são em 

menor número, mas exigem mais tempo para a sua realização. Ao longo da lição, os 

professores devem guiar os alunos para que eles alcancem de uma forma ativa o 

conhecimento, em vez de lho apresentarem diretamente. As tarefas do nosso manual 

pedem sempre a reflexão dos alunos, o que falta numa aula clássica, onde os 

professores ensinam e os alunos ouvem. 

  A primeira parte, relativa ao vocabulário, é apresentada como uma tarefa de 

casa, que os alunos devem realizar sozinhos. Nas aulas, os alunos poderão confirmar e 

consolidar os seus conhecimentos com a ajuda dos colegas e dos professores. 

  As partes II, III e IV têm exercícios que pressupõem respostas fechadas. 

Para os alunos participarem nas atividades, os professores devem solicitar as respostas 

pedindo, ao mesmo tempo, que outros alunos corrijam os colegas. Os professores não 

devem avaliar diretamente as prestações dos alunos, mas pedir a colaboração dos 

colegas pedindo-lhes para corrigirem as respostas incorretas.  

  A parte V contém perguntas de resposta semi-fechada porque os alunos 

respondem com frases não diretamente retiradas dos textos, embora neles tenham de 

encontrar as informações explícitas para responderem. Terminado este exercício, os 

professores podem pedir que os alunos criem diálogos com temáticas e estruturas 

semelhantes. Esses diálogos permitem rever e aplicar os conhecimentos 

recém-adquiridos. 

  Mesmo em relação aos exercícios menos criativos por remeterem para 

perguntas de resposta fechada, os professores podem tirar deles proveito 

comunicativo se solicitarem aos alunos que os usem como modelo para outras 

situações de comunicação em que os alunos se exprimam de forma mais autónoma.  

  A parte do trabalho em grupo é aquela que mais se aproxima da 

comunicação autêntica: os alunos têm que fazer diálogos, apresentações, entrevistas, 

etc. Na resolução destes exercícios, os alunos utilizam realmente o que aprenderam 

para expressar as suas ideias em novas situações. 

  O apartado dedicado à “cultura portuguesa” é uma parte mais flexível e 
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depende muito dos professores, que podem optar por fazer um ditado, solicitar aos 

alunos que façam uma pequena investigação, um pequeno texto oral ou que coloquem 

questões sobre determinado assunto aos professores ou aos seus colegas. 

  Na lição exemplo, como nas restantes, são exploradas várias diferenças 

culturais entre a China e Portugal. Nesta lição em concreto apresentam-se as 

diferenças relativas aos horários dos transportes públicos, das universidades e das 

refeições, bem assim como as diferenças de composição destas últimas, entre outros. 

 

5.7 O ensino de LE baseado em tarefas (Task-based language teaching) 

O Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics define o 

método de ensino de língua baseado em tarefas, ou task-based language teaching, 

como: 

 

a teaching approach based on the use of communicative and interactive 

tasks as the central units for the planning and delivery of instruction. 

Such tasks are said to provide an effective basis for language learning 

since they:  

a. involve meaningful communication and interaction, and 

b. negotiation 

c. enable the learners to acquire grammar as a result of engaging in 

authentic language use. 

Task-based language teaching is an extension of the principles of 

Communicative Language Teaching and an attempt by its proponents to 

apply principles of second language learning to teaching. (Richards & 

Kim, 2012: 694) 

 

Este método surgiu nos anos 70 do século XX a partir de uma série de 

experiências de N. Prabhu, um investigador indiano. Ele experimentou pela primeira 

vez organizar as aulas por tarefas, dando assim origem ao método que tem esta 

designação. Este é um método de ensino de língua estrangeira/língua segunda que 
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aborda várias metodologias do ensino de línguas sem as contradizer, nomeadamente 

as que derivam das teorias do ensino comunicativo, dos estudos de aquisição de 

línguas segundas e dos estudos construtivistas (Pinto, 2001: 29). 

De uma maneira geral, o método por tarefas defende que, além de aprender as 

formas de uma língua, os alunos devem ser capazes de colocar estes conhecimentos 

em uso para a comunicação com pessoas em diversos contextos, desenvolvendo as 

competências comunicativas através da prática autêntica. Os professores atribuem 

tarefas aos alunos, através das quais eles adquirem as línguas estrangeiras, 

utilizando-as naturalmente. Estas são atividades abertas, em que os alunos podem 

utilizar as línguas estrangeiras, com metas claras e baseadas na vida quotidiana e nos 

seus interesses. As tarefas/atividades não se limitam só às aulas, estendendo-se 

também para fora da aula (Pinto, 2001: 29). 

Segundo a teoria de Willis (1996), o método por tarefas estrutura-se em três 

etapas: 

  Pré-tarefa: os docentes apresentam os tópicos aos alunos - salientando os 

pontos principais, da gramática, do vocabulário, das expressões importantes e úteis - e 

dividem os alunos em grupos. Apresentam também a tarefa a realizar e os respetivos 

passos. Nesta etapa, a atitude dos alunos é sobretudo passiva. 

  Ciclo da tarefa: primeiro, os alunos discutem em grupo como realizar as 

tarefas e chegam a uma conclusão, oral ou escrita. Depois realizam essas tarefas em 

grupo, enquanto os professores observam à distância. Os alunos apresentam oralmente 

ou por escrito os seus trabalhos/tarefas, comparando os resultados. 

  Foco na linguagem: os alunos examinam e discutem as questões surgidas 

durante a realização das tarefas e os professores fazem sínteses sobre os aspetos a 

reter de acordo com os objetivos apresentados na primeira etapa. 

Dependendo da solicitação dos professores e dos conteúdos, os alunos podem 

levar ainda trabalhos para casa, individuais ou em grupo, para reforçar a consolidação 

dos conhecimentos.  
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Os pontos fortes e pontos fracos do ELT 

Os pontos fortes: 

  Através das atividades, os alunos podem usar a língua estrangeira de uma 

forma autêntica, em vez da repetirem e mecanizarem as estruturas da língua. 

  Através das tarefas, os alunos terão mais oportunidades de utilizar a língua 

estrangeira aprendida. 

  Como este é um método cheio de desafios, a maior parte dos alunos terá um 

sentimento de sucesso ao terminar as tarefas, o que os motivará. Por essa via, pode-se 

encorajar a cooperação no grupo, permitindo que os elementos aprendam uns com os 

outros. 

  Na realização das tarefas, os alunos são participantes ativos, têm que pensar, 

utilizar o vocabulário, a gramática, as expressões características para expressar as suas 

ideias. Neste processo, o mais importante é ter ideias e opiniões próprias, o que 

escasseia entre os alunos chineses. 

 

Os pontos fracos: 

  O método por tarefas exige muito tempo de aula. Uma aula nas 

universidades chinesas tem uma duração de 90 minutos mas, para cumprir as tarefas, 

os alunos precisam de discutir e também gastar tempo para fazer um relatório com 

linguagem nova. Por isso, é melhor deixar as tarefas para fora da aula, por exemplo, 

para o período de férias, apresentando os resultados no regresso às aulas. 

  Embora o método por tarefas estimule mais facilmente o interesse dos 

alunos, é possível que ocorra uma mudança do foco de “aprender a língua” para 

“cumprir a tarefa”. Alguns alunos ignoram o vocabulário, a gramática e as expressões 

apresentadas pelos professores, preocupando-se apenas em terminar as tarefas. 

  O método não é adequado para todos os alunos. De facto, esta metodologia 

é mais eficaz com alunos mais ativos na aprendizagem de uma língua estrangeira. Os 

alunos mais passivos normalmente não têm coragem e confiança para comunicar com 

outros em língua estrangeira e este método aumenta demasiado o grau de exigência. 

  Para os alunos chineses, que possuem uma língua materna tão diferente da 
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língua portuguesa, o método por tarefas não é adequado para uma nova lição, uma vez 

que inclui muito vocabulário, gramática e expressões novas que são convocados em 

simultâneo. Só depois da explicação do professor os alunos terão adquirido os novos 

conteúdos e poderão realizar as tarefas.  

 

No contexto do ensino de língua portuguesa nas universidades chinesas, e 

tomando como exemplo a aula de laboratório, o método por tarefas poderá ser 

aplicado das seguintes formas: 

  Como a carga letiva da disciplina é limitada (180 minutos por semana, ou 

seja, 2 aulas de 90 minutos), é impossível fazer tarefas grandes em todas as aulas. 

Além de desenvolverem a oralidade, os alunos precisam também de desenvolver as 

suas competências de audição, que é uma meta central da disciplina de laboratório. 

Porém, podem-se incluir tarefas pequenas, por forma a guiar os alunos para os pontos 

mais importantes da lição. 

  Cada lição de Ouvir e Falar Português tem um tema, (p. ex. a vida 

universitária). Os professores podem desenhar várias tarefas sobre este tema para os 

alunos usarem o vocabulário, a gramática e as expressões aprendidos na lição.  

  No que respeita à cultura portuguesa, sendo certo que os alunos ainda não 

conhecem Portugal, poderão pesquisar fotografias, vídeos, músicas e aspetos 

históricos e, a partir daí, imaginar uma cena ou fazer diálogos em grupo, sobre a 

viagem a uma cidade, comparação da comida ou de músicas chinesas e portuguesas, 

etc.  

Importa referir que as tarefas relacionadas com a cultura portuguesa pedem 

sempre um nível de língua mais elevado, fator que os professores devem ter em 

consideração quando desenham as tarefas. Se estas não forem adequadas às 

capacidades e competências dos alunos, será uma carga demasiado pesada e os alunos 

poderão desistir ou realizar a atividade com resultados pouco satisfatórios. 

 

A lição exemplo pode dar pistas sobre como aplicar, em concreto, este método. 

Assim, depois de os alunos ouvirem e fazerem os exercícios das partes II, III e 
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IV, o professor pode passar mais uma vez (ou duas, dependendo do nível dos alunos) 

as gravações de todos os textos e diálogos, e pedir que os alunos encontrem diferenças 

culturais, relatando-as em grupo. No final, o professor deve fazer um sumário, 

indicando os aspetos culturais mais importantes nomeadamente: 

  os horários das aulas, de descanso e das três refeições do dia;  

  a localização de Coimbra, do Porto, de Lisboa e de Braga para os alunos 

terem uma ideia geral da dimensão de Portugal por comparação com a China;  

  a diferença das expressões “morar no Porto” e “dormir no Porto”, que em 

chinês se expressam através do mesmo verbo;  

  as diferenças relativas aos transportes públicos, que em Portugal têm 

horários ao passo que na China não;  

  os diferentes hábitos: os portugueses não dormem a sesta depois do almoço 

mas tomam café, enquanto os chineses não tomam café e dormem uma sesta; 

os portugueses normalmente tomam banho de manhã e os chineses fazem-no 

à noite; muitos alunos portugueses vão até um bar à noite, já os chineses 

ficam sempre na residência;  

  as diferenças em termos de dietas para o pequeno-almoço, o almoço e o 

jantar (para ser mais concreto, os professores podem preparar imagens para 

mostrar). 

Terminados os exercícios V e VI, o professor pode pedir aos alunos que 

planeiem uma viagem em Tianjin (ou em qualquer outra cidade onde os estudantes 

estudem). As intervenções dos alunos devem incluir referências aos transportes 

possíveis para visitar os lugares pitorescos e respetivos horários, à comida típica desta 

cidade e aos horários, quer das visitas aos locais de interesse quer das refeições. 

Após a realização do exercício VII, o professor pode pedir que os alunos 

discutam, em pares, sobre pratos da gastronomia chinesa de que gostam e de que não 

gostam. Nos diálogos, além dos gostos gastronómicos pessoais, é sugerido que 

comparem a comida da sua terra natal e da cidade onde estudam. Se houver tempo, os 

professores também podem apresentar a comida portuguesa aos alunos para 

compararem com a comida chinesa. 
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O “trabalho em grupo” é uma atividade obrigatória para os alunos cumprirem 

tarefas na aula ou fora dela, estando presente em todas as lições. Por exemplo, depois 

de pesquisarem e concluírem os exercícios sobre a “A Universidade de Coimbra”, o 

professor pode pedir que os alunos façam um plano de viagem incluindo referências 

aos transportes para Coimbra e respetivos horários, ao “Cartão Jovem” e ao cartão de 

estudante e respetivos descontos no bilhete de comboio/camioneta (só ida/ida e volta), 

aos lugares pitorescos a visitar, ao fado de Coimbra, a Queima da Fitas, a história de 

D. Pedro e Inês de Castro, etc. De facto, esta é uma parte flexível que se pode 

desenvolver bastante, sendo apenas limitada pelo tempo da aula e pelo nível 

linguístico dos alunos. 

Para fazer a revisão dos conteúdos e competências em foco em cada unidade, 

pode-se organizar uma série de tarefas segundo os tópicos desta lição, de que são 

exemplo propostas como as que seguem:  

1) Dois colegas do Departamento de Língua Portuguesa, que estão a estudar 

em Portugal em intercâmbio, encontram-se na paragem de autocarro e vão à 

universidade. Enquanto esperam, planeiam uma viagem para o fim de semana 

seguinte.  

2) Depois de chegarem à universidade, encontram-se com um/uma amigo/a 

português/portuguesa do Curso de Língua e Cultura Orientais e conversam sobre o 

horário das aulas, as discplinas que estudam, a carga horária, os professores, os 

exames, etc.  

3) Dois colegas almoçam com amigos portugueses na cantina e conversam 

sobre os pratos servidos, estabelecendo comparações entre a culinária portuguesa e 

chinesa. 

4) Por telefone, um interlocutor convida um amigo/a português/portuguesa 

para fazer uma viagem de fim de semana como referido na primeira tarefa.  

Os professores podem dividir os alunos em grupos para realizarem as tarefas 

referidas. Embora os tópicos sejam diferentes, os alunos devem usar o vocabulário e 

as estruturas linguísticas aprendidos na lição. 

Refira-se, em jeito de conclusão, que os professores não precisam de realizar 
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todas as tarefas propostas no manual, devendo escolher as que são mais úteis e 

adequadas para os seus alunos, tendo em conta a carga letiva da disciplina de 

laboratório.  

 

 

5.8 O ensino-aprendizagem da ortografia 

Atente-se na definição de ortografia do Dicionário de Língua Portuguesa, da 

Porto Editora:  

"1. Ortografia: forma correta de escrever as palavras e de utilizar os 

sinais de pontuação numa língua, segundo uma dada norma; 

 2. Ortografia: conjunto de regras estabelecidas pela gramática para 

uma dada língua, que ensinam a grafia correta das palavras e a 

utilização dos sinais de pontuação;" (2013: 1162) 

 

 Para os alunos chineses, assimilar a ortografia significa que aprenderam a 

forma correta de escrever as palavras e de utilizar os sinais de pontuação da língua 

portuguesa. Para os professores, ensinar a ortografia significa transmitir as regras 

estabelecidas pelo sistema da língua portuguesa aos seus alunos. A ortografia é um 

sistema de grande complexidade na aprendizagem da língua portuguesa por parte dos 

alunos chineses porque  

 

(...) enquanto na fala, cada palavra apresenta, geralmente, uma 

variedade de formas, na escrita, por norma, a palavra só pode ter uma 

forma ortográfica. Essa forma ortográfica única representa as diversas 

pronúncias da palavra, dialectais, sociais ou de diferentes registos 

(formal, informal, etc.)
90

 

 

 O ensino e a aprendizagem da ortografia têm implicações não só académicas 

                                                        
90 Fonte: Ortografia – Quadro Geral em «Projeto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa» do Instituto de 

Linguística Teórica e Computacional. Cosultado em http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/relatorio_final_divling.pdf 

http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/relatorio_final_divling.pdf
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mas também sociais e culturais. Ao contrário do que acontece na oralidade, em que os 

falantes de língua portuguesa, tanto nativos como não nativos, podem apresentar 

diferentes pronúncias do português, o código escrito não admite tais variações, sendo 

bastante mais restritivo. Assim, o domínio da ortografia de uma dada língua revela 

não só o grau de preparação académica de quem a escreve, como tem também efeitos 

sociais que passam pela valorização ou desvalorização do indivíduo pelos restantes 

utilizadores da língua
91

. 

 

Para os alunos chineses, o ensino-aprendizagem de ortografia do português 

apresenta as seguintes dificuldades: 

  É um aspeto que apenas começa a ser estudado depois de bem assimilado o 

sistema fonético do português; 

  O mandarim é muito diferente do português no que diz respeito aos sons da 

fala, existindo sons na língua portuguesa que não pertencem ao sistema de língua 

materna do mandarim. Por exemplo, em mandarim existe só uma consoante lateral “l” 

enquanto o português tem duas consoantes laterais líquidas “l” e “r”: é realmente 

difícil para os chineses distinguir “vala” e “vara”. Além disso, os alunos são oriundos 

de diferentes regiões da China e têm por isso dialetos diversos (a maior parte dos 

dialetos chineses não têm escrita, só registo oral), o que dificulta mais o 

ensino-aprendizagem da ortografia. Por exemplo, uma parte dos alunos do sul da 

China, especialmente das províncias de Hunan, Sichuan e Hubei, não consegue 

distinguir as pronúncias de “l” e “n” e uma parte dos alunos do norte não consegue 

diferenciar as pronúncias de [s] e [∫].  

  Além do sistema fonológico, o mandarim possui também um sistema 

gráfico diferente do português. A grafia do mandarim é composta por carateres, 

representando cada um uma sílaba, enquanto o português usa o alfabeto e uma palavra 

tem, normalmente, mais do que uma sílaba. Os alunos chineses devem habituar-se aos 

grafemas constituídos por várias sílabas, o que dificulta a audição e a escrita. Durante 

o processo de aprendizagem da ortografia referido acima, as diferenças ao nível 

                                                        
91 Consultado em http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/relatorio_final_divling.pdf 

http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/relatorio_final_divling.pdf
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gráfico, bem assim como ao nível fonético fazem com que os alunos escrevam os 

grafemas erradamente, especialmente na fase inicial da aprendizagem da língua-alvo.  

 

Ensinar ortografia não é uma tarefa obrigatória para os professores chineses, na 

atualidade, mas muitos deles fazem isto nas suas aulas, apesar de não existir uma 

disciplina autónoma destinada a tratar as questões de ortografia nos programas 

curriculares das licenciaturas. Os docentes ensinam a ortografia ao longo de todo o 

processo de ensino da língua, o que torna o processo mais prático e contínuo, 

facilitando assim a aprendizagem por parte dos alunos. A aprendizagem a partir de 

contextos práticos torna-se mais significativa, facilitando a memorização de regras 

teóricas e a sua aplicação prática. 

 

5.9 A importância da componente cultural 

Para investigar a importância da componente cultural no ensino de língua 

portuguesa, importa refletir, ainda que brevemente, sobre o que é a cultura. Uma 

definição de cultura apresenta-a como:  

 

O conjunto de costumes, de instituições e de obras que constituem a 

herança de uma comunidade ou grupo de comunidades. / Sistema 

complexo de códigos e padrões partilhados por uma sociedade ou um 

grupo social e que se manifesta nas normas, crenças, valores, criações 

e instituições que fazem parte da vida individual e coletiva dessa 

sociedade ou grupo. (2013: 453)
92

 

 

Muitos investigadores destrinçam ainda os conceitos de cultura em sentido lato 

e em sentido restrito.  

A cultura em sentido lato é o conjunto de heranças materiais e espirituais, 

criadas pela humanidade durante o desenvolvimento da sociedade e da história, 

incluindo cultura material, cultura social e cultura filosófica. A herança material é 

                                                        
92 Citado em Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editor, 2013. 
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visível e composta por vestuário, alimentação, alojamento, transporte, entre outros 

aspetos. A cultura social e a cultura mental são invisíveis: a primeira inclui a arte, os 

costumes populares, a religião, as leis, etc.; enquanto a cultura filosófica é composta 

pelos sistemas social, familiar e vital, estético, etc. (Sheng, Yan, 1990: 78-82).  

A cultura em sentido restrito diz apenas respeito ao domínio imaterial, inclui as 

atividades e vida mentais que fogem da esfera da vida material. Inclui-se nesta 

categoria o pensamento, a virtude, as ciências, a educação, as artes, a literatura, a 

religião, os hábitos e costumes (...) de um país ou de um povo. Na cultura em sentido 

restrito existem três componentes: 1) a ideologia, como os valores e crenças religiosos, 

a visão de mundo, etc. 2) os produtos mentais, como os produtos de arte e das ciências 

3) o comportamento do povo, incluindo as necessidades básicas, os hábitos e 

costumes, o pensamento
93

.  

De facto, a palavra “cultura” remete para um conceito extremamente complexo, 

impossível de ser definido de um único modo. Quando se investigam áreas diferentes, 

os fatores de cultura em que os investigadores se concentram diferem (Bizarro, 2012: 

121). Na investigação sobre o ensino de línguas estrangeiras, devemos concentrar a 

atenção sobretudo nas características de língua-alvo e nos fatores culturais que 

influenciam o ensino-aprendizagem, a compreensão e a comunicação. Pode-se dizer 

que nos processos de investigação sobre ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

o conceito dominante é o de cultura em sentido restrito. 

 

As relações entre a cultura e a língua 

A língua e a cultura são duas componentes interdependentes pelo que 

“aprender uma língua” implica também conhecer a cultura adjacente. Veja-se de que 

forma língua e cultura se interligam:  

 A língua é uma parte da cultura. Uma língua não pode existir sem cultura. 

 A língua é transportadora de cultura e a cultura é reflexo da língua. A língua é 

como um espelho através do qual se pode conhecer a cultura de um país: os 
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costumes, os hábitos, a vida e maneiras de pensar, etc.  

 A língua é a base do desenvolvimento da cultura. O desenvolvimento da 

cultura depende do pensamento humano e este depende da língua. Só é 

possível conhecer e compreender as diferentes culturas e as suas gentes 

através da comunicação linguística.
94

 

 

De facto, as componentes culturais de um país ou de uma etnia, como os 

costumes, os hábitos, a religião, o sistema social, não são sentidas pelo povo que vive 

nesse contexto, só sendo descobertas se e quando se estabelece comunicação com o 

povo de outro país ou de outra etnia. Quando as pessoas de diferentes culturas 

comunicam entre si, descobrem também as diferenças culturais na língua, o que se 

reflete no vocabulário, na gramática e na sintaxe.  

Uma língua não é só uma ferramenta de comunicação, ela é viva e a cultura é 

uma componente viva que a integra. Falar bem uma língua estrangeira, não significa 

somente comunicar com as pessoas desse país mas também compreender a cultura, os 

valores religiosos e sociais, caso contrário a comunicação será muito superficial.  

As  diferenças culturais entre a China e os países lusófonos refletem-se nos 

hábitos, ideias, formas de expressão, maneiras de pensar, etc. Uma vez que o manual 

Ouvir e Falar Português se concentra só no contexto de Portugal, analisemos alguns 

exemplos comparativos entre a língua e cultura chinesas e a língua e cultura 

portuguesas. 

  Cumprimentos: a China é um grande país agrícola, com muitas expressões 

relacionadas com comida. Quando os chineses se cumprimentam na rua, usam uma 

expressão traduzida como “Já comeste?”, o que equivale ao “olá” português. Se um 

chinês cumprimentar um português usando a expressão “Já comeste?”, talvez isto seja 

interpretado como um convite para almoçarem ou jantarem juntos. Se isto acontecer 

pelas 11h da manhã, será muito estranho para os portugueses, que talvez não 

percebam o porquê da pergunta. Outro cumprimento chinês para um encontro casual 
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na rua é “Aonde vais?”. Na realidade, tal formulação não expressa interesse em saber 

aonde o interlocutor vai. No entanto, se um chinês cumprimentar um português assim, 

este achará insólito ou poderá encarar como uma tentativa de invasão da privacidade.  

  Despedidas: quando se visita um amigo em sua casa e é tempo de partir, os 

chineses dizem sempre que já é muito tarde e que o anfitrião deve precisar de 

descansar (adotando o ponto de vista do proprietário) enquanto os portugueses dizem 

sempre que eles próprios "têm que ir" (ponto de vista próprio). 

  Expressões de cortesia: na China, quando uma pessoa recebe um elogio, 

responde sempre com palavras modestas, depreciando-se. Por exemplo, se alguém é 

elogiado pela roupa que usa, vai contrariar essa afirmação, mostrando modéstia. Isso 

poderia ser interpretado como uma indelicadeza pelos portugueses que, em situações 

idênticas, se limitam a agradecer. Outro exemplo é à mesa do jantar, onde os anfitriões 

chineses dirão sempre “come mais” aos convidados, mesmo quando estes já tenham 

repetido que estão satisfeitos várias vezes. Já os anfitriões portugueses não insistem 

tanto, se os convidados dizem que estão satisfeitos, provavelmente não repetirão 

“come mais”. Assim, quando um convidado chinês janta em casa de um português, 

poderá dizer “já estou satisfeito”, achando que o amigo vai insistir para ele comer 

mais, e ficará com fome. E quando um português jantar em casa de um chinês, terá 

dificuldade em perceber porque insistem tanto para que coma mais. 

  Tabus: no contexto dos estudos interculturais, considera-se um tabu um 

tópico muito sensível que deve ser evitado. Os mais comuns estão relacionados com 

idade, estado civil, amor e finanças, assuntos que são normais para os chineses mas 

que para os portugueses dizem respeito à sua privacidade. Para os chineses, a morte é 

um tabu enquanto é um assunto banal para os portugueses. Quando um português diz 

a um chinês “se morreres...”, durante uma conversa, este poderá sentir-se muito 

desconfortável ou até ficar zangado. (Deng, Yanchang & Liu, Runqing, 1989; Sheng, 

Yan, 1990) 

Como se vê a partir dos exemplos citados, as diferenças culturais podem 

causar mal-entendidos entre pessoas de países diferentes. Por isso, quando se 

aprende uma língua estrangeira, é também muito importante conhecer a cultura do 
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país de origem. 

 

Na redação do compêndio Ouvir e Falar Português, as autoras 

concentraram-se muito nas diferenças culturais (sem prejuízo do cuidado com os 

restantes aspetos), utilizando sempre que possível referentes portugueses para 

diminuir o mais possível a barreira cultural que os alunos chineses vão conhecer 

melhor no seu terceiro ano universitário, quando estudarem em Portugal em regime de 

intercâmbio. Para promover uma melhor preparação cultural dos alunos, o manual 

está concebido em ordem a: 

  Evitar diálogos artificiais. Nas primeiras lições, como os alunos possuem 

poucos conhecimentos da língua portuguesa, o grau de artificialidade dos diálogos 

pode ser maior, como forma de praticar o vocabulário e a gramática aprendidos. Com 

o desenvolvimento da aprendizagem, a partir da terceira lição, os diálogos e os textos 

já recriam situações em contexto real. 

  Usar, quando possível, as expressões idiomáticas empregues com mais 

frequência. As expressões idiomáticas são uma parte importante de uma cultura pelo 

que, na redação do compêndio, procurou-se colocar estas expressões nos textos e 

diálogos (p.ex. “andar liso”). 

  Introduzir diálogos cujas situações têm como cenário cidades portuguesas 

ou a vida em Portugal, através dos quais os alunos chineses conhecerão mais 

diferenças culturais relacionadas com a religião, vida, sociedade, hábitos... Por 

exemplo, a comparação dos signos chineses com os signos do horóscopo ocidental, as 

diferenças gastronómicas, o horário das aulas e das refeições, etc. 

  Incluir partes específicas sobre cultura. A última parte de cada lição é 

dedicada à cultura portuguesa, dando a conhecer vários aspetos que facilitarão a 

comunicação com os portugueses no futuro. 

 

A língua não é só um instrumento para comunicar, os aprendentes precisam de 

pensar e sentir o seu conteúdo. Ao estudar uma língua estrangeira, embora seja 

relevante aprender o vocabulário, a gramática e a estrutura da língua, também é 
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necessário chegar a um nível mais profundo: o nível cultural (Bizarro, 2012: 120). 

Conhecer as culturas dos países lusófonos permitirá uma comunicação mais profunda 

nas áreas social, religiosa, filosófica, etc. com os falantes de língua portuguesa. Os 

alunos chineses poderão conhecer a cultura dos países lusófonos através de outros 

meios como jornais, revistas, romances, filmes ou telenovelas, sendo a prática – 

comunicações autênticas com os falantes de língua portuguesa – um processo 

igualmente necessário para o conhecimento profundo das culturas destes países. 

  

5.10 A avaliação 

A avaliação é uma componente importante no ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira no sentido de examinar os conhecimentos adquiridos e de melhorar 

a qualidade do próprio processo de ensino-aprendizagem. Através da avaliação, os 

professores podem aferir o nível de língua dos alunos e refletir sobre os métodos de 

ensino utilizados, melhorando e elevando sempre a qualidade do processo (Zhang, 

Lan, 2010: 213). 

Quando se faz referência à avaliação, tal significa normalmente a avaliação no 

sentido restrito, ou seja, através de testes, exames, apresentações ou trabalhos. Mas 

existem também outros tipos de avaliação, que abrange a participação nas atividades e 

possíveis estágios (Cheng, Jingyan, 2010).  

 

Principais tipos de instrumentos de avaliação usados nas Universidades chinesas: 

testes, exames, apresentações orais e trabalhos escritos 

  Testes curtos: estes testes, orais ou escritos, podem ser realizados no início 

ou no final da aula num curto período de tempo (10 – 15 minutos) e sem aviso aos 

alunos. O conteúdo é normalmente simples, incidindo sobre aspetos da aula que 

acabou de ser lecionada. Os pontos fortes destes testes são: 1) incidirem sobre 

conteúdos de apenas uma ou duas lições; 2) não ocuparem muito tempo de aula; 3) 

poderem-se realizar em qualquer aula; 4) os alunos não precisarem de se preparar com 

antecedência.  

Os testes para avaliar as competências de oralidade dos alunos devem ser 
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feitos individualmente, o que gasta muito tempo. No entanto, os professores podem 

escolher uma parte da turma para ser avaliada, enquanto os outros alunos fazem outras 

atividades. Todavia não é o modelo preferido pelos professores chineses, embora os 

alunos possam praticar a oralidade através deste tipo de teste. 

O teste escrito é mais utilizado, normalmente no início ou no fim de uma aula. 

É um processo através do qual os professores podem saber exatamente o nível de 

língua de cada aluno, especialmente no que respeita ao vocabulário e gramática, mas 

que não reflete o nível de oralidade dos alunos. 

Existe ainda o teste misto que combina um teste escrito e um teste oral. Por 

exemplo, os professores colocam perguntas orais e os alunos escrevem as respostas; 

ou os professores fazem perguntas orais, um aluno responde também oralmente, outro 

colega escreve as respostas no quadro preto e os restantes corrigem os erros. Um dos 

pontos fortes do teste combinado é que este treina ao mesmo tempo as capacidades de 

oralidade, de audição e de escrita. O ponto fraco é que os alunos só podem participar 

no teste escrito ou oral, não podem participar nos dois. 

Ao realizarem os testes, os professores devem: 

1) Ter em conta a revisão dos conhecimentos anteriores. Os professores 

podem e devem avaliar conhecimentos respeitantes a lições anteriores, 

para que os alunos não esqueçam os conteúdos lecionados há mais 

tempo. 

2) Tentar combinar os conhecimentos já aprendidos com os conhecimentos 

a aprender, preparando uma nova lição. 

3) Chamar a atenção dos alunos para os aspetos a reter, reforçando a 

memorização destes aspetos importantes. 

4) Elaborar testes que tenham em conta os ritmos de aprendizagem de todos 

os alunos da turma.  

5) Corrigir os erros depois dos testes. Nos testes escritos, os professores 

podem explicar os erros mais comuns na aula seguinte. Nos testes orais, 

é preferível não interromper os alunos quando eles estão a falar, pois a 

interrupção põe os alunos mais nervosos e provoca mais erros, devendo 
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o professor guardar as correções apenas para o final.  

6) Dar oportunidade, nos testes orais, a todos os alunos da turma. Uma 

parte dos alunos chineses é envergonhada e tem medo de “perder a face 

(nota 54, pág. 64)”, pelo que os professores devem incentivá-los a 

participar nas atividades orais. 

  Exames: os exames constituem um tipo de avaliação global mais 

abrangente; por esse motivo, são normalmente mais longos (ocupando normalmente 

uma aula inteira de 90 minutos) e exigem exercícios de revisão por parte dos 

professores e dos próprios alunos. Os exames também podem ser orais ou escritos, 

sendo os primeiros aplicados na disciplina de conversação e interpretação e os 

segundos nas outras disciplinas, como a leitura intensiva, a leitura extensiva, o 

laboratório, a composição e a tradução.  

Para garantir a qualidade de um exame, os professores devem planear e 

realizar as provas de uma forma séria.  

1) Devem seguir o plano curricular para as provas abrangerem todos os 

aspetos considerados fundamentais nesse plano.  

2) As provas devem conter perguntas de resposta direta e outras de resposta 

indireta e que impliquem capacidades de inferência por parte dos alunos. 

3) Os conteúdos das provas não devem incidir apenas sobre aspetos 

relacionados com a memorização de vocabulário ou de regras da gramática, mas que 

permitam testar também a sua utilização em contexto por parte dos alunos. 

4) O exame deve incluir perguntas de diferentes graus de dificuldade. Se 

for necessário, pode colocar-se também uma parte opcional mais difícil para os alunos 

com um nível mais alto.  

5) Para cada exame devem-se explicitar os critérios de avaliação. 

 

  Apresentações orais: são a forma de avaliação que os professores 

estrangeiros preferem. Nas universidades chinesas, este instrumento de avaliação é 

utilizado sobretudo em disciplinas como “Turismo em Portugal”, “Economia 

brasileira”, ou “Situação geral dos países de língua portuguesa”. As apresentações 
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normalmente são feitas em grupo, devendo cada aluno assumir a responsabilidade de 

apresentar uma das partes do trabalho, evitando assim que um aluno (normalmente o 

melhor do grupo) assuma demasiado protagonismo. 

 

  Trabalhos escritos: também constituem uma forma de avaliação de que os 

professores estrangeiros gostam muito, por convocarem não só a demonstração de 

conhecimentos explícitos, mas permitirem também desenvolver outro tipo de 

competências com autonomia. Normalmente os trabalhos escritos são considerados 

um método de avaliação auxiliar (Yin, Qin, 2009: 65-69), sendo complementados 

através de apresentações orais ou da realização de exames. 

 

Para avaliar a disciplina de laboratório de língua portuguesa, no Departamento 

de Língua Portuguesa da UEIT, utilizam-se os seguintes indicadores: 

  Testes: a cada duas ou três aulas, realiza-se um pequeno teste que ocupa 10 

ou 15 minutos no início ou no fim da aula. Este tipo de teste destina-se normalmente a 

testar as competências de compreensão oral dos alunos e parte da audição de um 

pequeno texto ou diálogo, sobre cujo conteúdo os alunos devem responder a 

perguntas. Todos os alunos da turma devem entregar o teste ao professor, que o 

corrige depois da aula. Na aula seguinte, o professor deve devolver os testes 

corrigidos, explicar os erros mais comuns e repassar os CDs para os alunos 

perceberem os erros e terem oportunidade de os corrigir. 

  Exames: no final de cada semestre, os alunos têm um exame final, que 

incide sobre aspetos relacionados com o vocabulário, a gramática e a sintaxe 

lecionados durante o semestre.  

  Participação na aula e nas atividades propostas.  

  Assiduidade. 

 

O exame representa 60% da nota final, na UEIT, e os restantes fatores (os 

testes, a participação na aula e a assiduidade) representam 40%. Acreditamos que esta 

ponderação é justa porque um exame às vezes não reflete exatamente o nível de 
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língua dos aluno. É muito importante que um exame final abranja a maioria dos 

aspetos a reter do programa do semestre, enquando os testes podem ser mais simples e 

envolver só alguns desses aspetos.  

 

5.11 Pertinência do recurso à língua materna do público-alvo na fase inicial de 

aprendizagem do PLE 

Uma questão que muito frequentemente se coloca a quem ensina PLE nas 

universidades chinesas prende-se com a necessidade de saber se se deve ou não 

recorrer à língua materna dos alunos nas primeiras fase de aprendizagem do Português. 

De facto, para os alunos chineses, que possuem uma língua materna tão distante, é 

difícil compreender a língua portuguesa. Por isso, na fase inicial, são normalmente os 

professores chineses que lecionam as disciplinas principais, ficando os professores 

estrangeiros responsáveis apenas pela disciplina de conversação. Quando os 

professores chineses lecionam as disciplinas de língua portuguesa, laboratório ou 

leitura extensiva, é inevitável usarem o chinês para explicar o vocabulário e a 

gramática. O mesmo acontece quando são os professores portugueses a lecionarem 

cursos de língua e cultura portuguesas a alunos estrangeiros, na fase elementar: 

também eles recorrem a outras línguas, normalmente ao inglês para fornecerem 

explicações de ordem metalinguística.  

Como se referiu em 5.5 (pág. 163), as pessoas têm capacidade de adquirir uma 

língua segunda através do mero contacto com a língua na comunicação quotidiana. 

No entanto, esse processo é muito lento e pressupõe a imersão dos aprendentes num 

contexto autêntico da língua que vão aprender; para além disso, este processo de 

aprendizagem não treina as capacidades de escrita, a gramática e a leitura, dimensões 

de extrema importância para um futuro tradutor e é sabido que os melhores alunos 

chineses dos cursos de língua portuguesa se dedicarão a trabalhos de tradução e 

interpretação, o que exige um sólido conhecimento explícito da estrutura da 

língua-alvo.  

Não existindo um professor chinês, a primeira turma da licenciatura em língua 

portuguesa da Universidade de Comunicação da China (em 1960), foi ensinada por 
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um professor angolano, que falava apenas português e francês. No entanto, os 

conteúdos foram traduzidos para francês e havia ainda um intérprete francês-chinês 

para traduzir o que o professor angolano ensinava. Isto significa que a explicação do 

conteúdo das aulas de língua portuguesa na língua materna dos alunos é importante e 

necessária. Na atualidade, tanto os professores chineses como os professores 

portugueses utilizam sempre, na fase inicial do processo de ensino-aprendizagem do 

PLE, a língua chinesa ou a língua inglesa para facilitar a comunicação com os alunos 

e ajudar a que estes se apropriem de facto de conhecimentos relativos à estrutura do 

Português. 

 

5.12 Vantagens e desvantagens do recurso a professores nativos do português ou 

do chinês na fase inicial de aprendizagem do PLE 

Ao longo do processo de ensino de língua portuguesa, os professores chineses 

demonstram maior capacidade de compreenderem os seus alunos, mesmo que eles 

apresentem um acentuado sotaque ou se exprimam numa espécie de “chintuguês”. 

Pelo contrário, os professores falantes de língua portuguesa manifestam mais 

dificuldades em circunstâncias idênticas.  

De modo análogo, os alunos chineses, possuindo capacidades de oralidade e de 

audição limitadas, sentem dificuldades em compreender o que os professores dos 

países de língua portuguesa dizem e em comunicar nessa língua com os professores. 

A necessidade de professores estrangeiros nos cursos de língua portuguesa, 

logo no primeiro ano da universidade,é sempre motivo de debate. No nosso entender, 

eles são muito necessários porque 1) os alunos vão contactar logo de início com as 

variedades da língua portuguesa tal como é falada nos países lusófonos, normalmente 

o português europeu e o português brasileiro. Tendo o Português como língua 

estrangeira, os professores chineses nunca falarão este idioma como os falantes 

nativos de Portugal ou do Brasil, por isso, os professores estrangeiros devem dar pelo 

menos uma aula por semana aos alunos do 1º semestre do 1º ano, para que estes 

contactem com uma pronúncia nativa; 2) este contacto com os professores dos países 

lusófonos permite também que os alunos conheçam os hábitos e as culturas destes 
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países, evitando o mais possível a barreira cultural no futuro. 

Comparem-se os professores chineses e os professores portugueses ou 

brasileiros nos seguintes aspetos
95

: 

  Comunicação não linguística: a comunicação não linguística realiza-se 

normalmente através da linguagem corporal, das expressões faciais e dos gestos. Os 

alunos, que são de países diferentes dos professores portugueses/estrangeiros e 

possuem contextos culturais diferentes, devem adaptar-se a estas diferenças pouco a 

pouco. Veja-se abaixo alguns exemplos, retirados da nossa própria experiência: 

1)  A diferença no modo de organização da sala de aula. Os 

professores chineses preferem uma organização clássica das mesas e cadeiras 

na sala de aula com os professores na frente da sala, a uma distância dos 

alunos. Porém, este tipo de organização do espaço dificulta a comunicação 

entre os alunos (porque quando estes precisam de comunicar, precisam de 

virar-se) e acentua o papel do professor, que lidera o grupo. Os professores 

portugueses/brasileiros preferem habitualmente ficar mais perto dos alunos e 

escolhem sempre uma localização central do professor, com os alunos a 

rodeá-lo. Em nosso entender, esta forma de organização da sala de aula 

facilita a comunicação dos alunos entre si e também dos alunos com o 

professor. 

2)  A diferença em relação aos gestos corporais: na cultura chinesa, um 

bom professor normalmente deve apresentar um semblante sério e rigoroso, 

transmitindo aos alunos um sentido de dignidade. Por isso, quando um 

professor comunica com os alunos, deve manter uma expressão pouco 

exuberante e guardar distância psicológica relativamente aos alunos. Os 

professores portugueses/brasileiros, educados em culturas que enaltecem a 

individualidade, utilizam mais os gestos corporais e as expressões faciais para 

chamar a atenção e despertar o interesse dos alunos. As impressões dos alunos 

chineses sobre os professores portugueses/brasileiros são normalmente 

vívidas e bem humoradas. Eles trazem às aulas a vitalidade característica das 
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culturas dos seus países. 

3) A diferença no modo de conduzir as aulas: como já foi referido antes, 

“obedecer” é, à luz do confucionismo, algo muito importante para a cultura 

chinesa. Por isso, os professores chineses não permitem que os alunos 

expressem as suas ideias à vontade na aula. Se tiverem dúvidas, devem 

levantar a mão e só podem falar com a permissão do professor. Em 

comparação, os professores portugueses/brasileiros são mais permissivos, 

encorajando os alunos a expressarem as suas ideias. É habitual que levem os 

alunos para fora da sala para uma aula diferente, por exemplo, para discutir 

um tópico nos relvados, visitar um museu, simular uma entrevista, etc. Tais 

atividades permitem aos alunos chineses aplicar a língua num contexto mais 

autêntico e praticá-la de forma viva. 

 

  As diferenças a nível das metodologias de ensino. Os professores chineses 

preferem uma aula tradicionsal, ou seja, em que os professores falam e os alunos 

ouvem. Numa aula clássica, o professor é o centro, ensinando sistematicamente os 

conhecimentos de acordo com um plano detalhado (Hou, Xinmin & Liu, Peipei 2010). 

Os professores portugueses/brasileiros preferem ser orientadores da aula, dando aos 

alunos a possibilidade de aprenderem a língua através de atividades/tarefas. Neste 

processo, os professores são assistentes que ajudam os alunos a adquirirem 

conhecimentos e a desenvolverem competências, encorajando-os a expressarem as 

suas opiniões e suscitando respostas diferentes. Assim, os exercícios típicos 

desenhados pelos professores estrangeiros têm preferencialmente respostas abertas 

para os alunos desenvolverem o mais possível as suas ideias.  

Por exemplo, quando pretendem ensinar o modo imperativo, os professores 

chineses normalmente introduzem o tema dando uma explicação generalista sobre o 

mesmo (“O tópico gramatical desta lição é o imperativo, modo que se usa quando se 

quer dar uma ordem ou pedir algo a outrem”), explicando depois a conjugação do 

modo imperativo e fazendo algumas frases exemplificativas. No fim, pedem aos 

alunos para traduzirem ou fazerem frases por forma a memorizarem os conteúdos 



200 

 

apresentados. Já um professor português/brasileiro normalmente vai privilegiar um 

processo indutivo de aquisição do mesmo conhecimento, ou seja, vai apresentar frases 

concretas em que o modo imperativo seja usado, para depois, com a ajuda dos alunos, 

os levar a inferir a regra e os contextos de utilização de tal modo verbal. Só depois os 

professores transmitem informação explícita e sistematizada sobre o conteúdo 

gramatical em causa e propõem aos alunos a realização de atividades, individuais ou 

em grupo, em que utilizam a estrutura aprendida.  

 

  As diferenças no que concerne os métodos de correção dos erros dos alunos. 

Os professores chineses dão muita atenção ao conhecimento explícito da gramática e 

da estrutura formal do Português, enquanto os professores portugueses/brasileiros dão 

mais ênfase à capacidade de comunicar com falantes de língua portuguesa (Hou, 

Xinmin & Liu, Peipei, 2010). Por isso, quando os estudantes respondem a uma 

pergunta ou fazem uma apresentação, os professores chineses têm tendência a corrigir 

imediatamente os alunos, interrompendo; ao passo que os professores 

portuguses/brasileiros deixarão os seus comentários para o fim e fá-los-ão de modo a 

levar o aluno a tomar consciência dos erros por si próprio. De facto, a interrupção 

constante dos alunos, especialmente na fase inicial da aprendizagem, pode fazer 

diminuir o interesse dos alunos pela língua. 

 

  As diferenças a nível da organização das atividades. Para não perderem 

tempo nas aulas, os professores chineses não organizam regularmente trabalhos em 

grupo ou debates entre os alunos. Já os professores portugueses/brasileiros organizam 

regularmente este tipo de atividades dentro ou fora da sala de aula na medida em que, 

como mencionado, preferem adotar o método comunicativo e o método de ensino 

baseado em tarefas, que desenvolvem as capacidades comunicativas dos alunos de 

uma forma prática (Hou, Xinmin & Liu, Peipei2010). 

 

  As diferenças no processo de avaliação. Como já se referiu a propósito do 

método de avaliação em uso na UEIT, o exame final não é o único critério que 
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determina a nota final dos alunos. Devido a uma tradição de longa data, os professores 

chineses preferem calcular a nota final atribuindo 60% à nota do exame final e 40% 

aos restantes elementos de avaliação intercalar de semestre. Os professores 

portugueses/brasileiros calculam a nota final a partir de vários aspetos, incluindo a 

presença nas aulas, a participação nas atividades, as notas dos testes mensais, os 

trabalhos de casa, etc, o que reflete o desenvolvimento global do aluno. Com o 

desenvolvimento metodológico do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, cada 

vez mais professores chineses adotam mais elementos de avaliação com reflexo na 

nota final dos alunos
96

. 

 

Em suma, os professores chineses e os professores portugueses têm 

características diferentes originadas por culturas distintas. Os professores chineses são 

normalmente mais rigorosos, mais sérios e gostam de alunos mais obedientes, 

enquanto os professores portugueses/brasileiros são mais vivos, enérgicos e gostam 

que os alunos expressem as suas ideias na aula. Na realidade, os professores 

estrangeiros e os professores chineses ensinam disciplinas diferentes, o que beneficia 

e enriquece o ensino-aprendizagem de língua portuguesa nas universidades chinesas. 
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Embora o ensino de PLE se tenha iniciado em 1960 na China, só se 

desenvolveu de uma forma significativa nos últimos 10 anos. Neste momento há mais 

de 20 universidades com cursos de licenciatura em língua portuguesa, na China 

continental, prevendo-se um crescimento contínuo no futuro em resultado da 

cooperação crescente com os países lusófonos nas áreas política, económica, cultural, 

educacional, científica e técnica, e consequente necessidade de tradutores e 

intérpretes.  

Integrados no sistema educativo chinês descrito no primeiro capítulo, os alunos 

partilham algumas características: regra geral são tímidos e envergonhados nas aulas, 

obedientes aos professores. Estas características ajudam a compreender por que 

motivo os alunos chineses preferem uma aprendizagem baseada na receção de 

conhecimentos, ao invés da descoberta. No entanto, em 

 

ambos os casos a aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de 

aprendizagem implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva 

(não literal), uma nova informação a outras com as quais o aluno já 

esteja familiarizado, e quando os alunos adotam uma estratégia 

correspondente para assim proceder. (Ausubel, 1980: 23) 

 

No contexto do ensino de PLE na China, devem respeitar-se as características 

dos alunos chineses e ter em conta os seus conhecimentos prévios. Os docentes devem 

adotar diferentes metodologias para lecionar, de acordo com as características 

individuais, necessidades e objetivos distintos, sendo que atualmente na China 

existem principalmente três tipos de aprendentes de língua portuguesa: aqueles que 

estudam esta língua em cursos conferentes de grau, sejam eles a nível da licenciatura 

ou do mestrado; e aqueles que frequentam cursos livres de curta duração.  

 

Desde o seu surgimento na década de 60 do século passado, o ensino de PLE 

na China foi-se desenvolvendo lentamente, tanto em número de cursos e de 

professores, como a nível da produção de manuais. A partir de 2000, surgiram no 
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mercado editorial português cada vez mais manuais para o ensino de PLE os quais, 

não sendo comercializados no mercado chinês, tinham de ser enviados por correio 

pelos professores para as suas universidades, para aplicação no ensino de PLE. Pouco 

depois, sobretudo desde 2005, mais universidades criaram licenciaturas em língua e 

cultura portuguesas e mais professores chineses se dedicaram à redação de manuais 

para o ensino de PLE, muitas vezes cooperando com professores dos países lusófonos. 

No entanto, poucos deles podem ser utilizados nas licenciaturas de língua portuguesa 

e os professores continuam a preferir os manuais portugueses.  

Porém, os docentes não estão plenamente satisfeitos com estes manuais 

provenientes de Portugal, mais adequados aos alunos ocidentais que possuem uma 

língua materna semelhante ou com a mesma origem da língua portuguesa.  

 

É facilmente compreensível que um aluno cuja língua materna seja 

mais próxima da língua estrangeira estudada, tenha um processo de 

ensino/aprendizagem e um progresso, pelo menos numa fase inicial, 

bem diferentes de outro cuja língua materna nada tenha em comum 

com a que estuda (...). (Tavares, 2008: 35) 

 

Os alunos ocidentais podem avançar mais depressa na aprendizagem do 

Português, dadas as semelhanças linguísticas entre as suas línguas maternas e a língua 

portuguesa. Quando os alunos chineses só conseguem cumprimentar-se em português, 

os alunos ocidentais já começam a fazer pequenos diálogos sobre tópicos simples. Por 

isso, "seria pedagogicamente aconselhável a adopção de manuais diferentes para 

estes dois tipos de aprendentes, tendo em consideração as suas características e 

necessidades específicas" (Tavares, 2008: 35). 

Nesta situação, a investigação que realizámos teve como propósito aplicar os 

conhecimentos adquiridos à redação de um manual para a disciplina de laboratório de 

PLE para os alunos chineses, que manifestam capacidades auditivas mais fracas do 

que outras competências linguísticas. Assim, o manual Ouvir e Falar Português tem 

como objetivo principal desenvolver a capacidade de audição dos alunos chineses, sem 
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prejuízo da melhoria das suas competências gerais de oralidade. 

Na realidade, quase todos os professores reconhecem que as competências de 

compreensão e produção/interação oral são as duas competências em que os alunos 

chineses manifestam maiores dificuldades. Como estes são bastante envergonhados, 

não é fácil estimulá-los a falar. Por isso, na aplicação do manual Ouvir e Falar 

Português propomos que se combine o método comunicativo com o método de ensino 

baseado em tarefas, os quais invertem o paradigma das aulas clássicas.  

Para os alunos desenvolverem o mais possível as suas capacidades de 

compreensão e produção/interação oral, deve reconhecer-se previamente que os alunos 

são o núcleo central de uma aula. Eles já não se limitam a obedecer aos professores e a 

receber passivamente os conteúdos, mas devem descobrir os conhecimentos por si 

próprios, sob a orientação dos professores, e pô-los em prática em situações com 

relevância comunicativa e pragmática.  

O português é uma língua estrangeira para os universitários chineses, o que 

significa que estes devem aprendê-la através de um ensino planeado com metas 

claramente definidas, ou seja, num processo estruturado de ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, os investigadores aconselham a que os alunos aprendam uma língua 

estrangeira de forma idêntica à convocada pelo processo de aquisição de língua 

segunda. Todavia, é impossível para os alunos chineses adquirirem em vez de 

aprenderem língua portuguesa porque, por um lado, na China não existe um contexto 

autêntico de uso desta língua (os estudantes não têm oportunidade de usar esta língua 

todos os dias); por outro lado, embora o processo de aquisição de uma língua 

desenvolva logo de início as competências de audição e conversação, não é um ensino 

com metas claras e sistematizadas. Como os alunos chineses se irão dedicar 

principalmente a trabalhos nas áreas de tradução e interpretação, devem possuir 

também capacidades de escrita, de leitura, de tradução e de interpretação de nível 

avançado. Por isso, o ideal é combinar os processos de aprendizagem e de aquisição 

no ensino de PLE aos alunos chineses. 

Para combinar os dois processos mencionados na aula de laboratório, os 

professores devem planear atividades letivas que levem os alunos a descobrirem o 
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conhecimento de uma forma autónoma. Os docentes devem também encorajar os 

alunos para que percam a timidez e superem a inclinação para a obediência muda, que 

faz parte das características chinesas há centenas anos. Isto não é fácil e também não é 

concretizável a curto prazo.  

Estimular o interesse dos alunos em relação à língua portuguesa é uma maneira 

eficaz de estimular a prática da oralidade, pelo que o manual Ouvir e Falar Português 

privilegia conteúdos baseados na vida real dos alunos chineses e portugueses, para eles 

compararem e terem uma ideia geral sobre a vida em Portugal. Além disso, inclui 

também uma quantidade apreciável de trabalhos em grupo, que obrigam todos os 

alunos a participarem nas atividades propostas, na aula e fora dela.  

Fora do contexto de aula, os professores devem aproveitar as oportunidades 

para orientar os estudos dos alunos através, por exemplo, dos “cantinhos do 

português”, da comunicação com os falantes nativos de língua portuguesa, de filmes 

ou músicas dos países lusófonos. Todos estes exemplos são estratégias aconselháveis e 

lúdicas para estimular o interesse pelo estudo do português. No entanto, deve-se ter em 

conta que estas tarefas não têm metas de ensino pré-estabelecidas e devem ser 

exercícios suplementares, não ocupando demasiado tempo dos alunos. 

Em jeito de conclusão, queremos salientar que não nos parece possível mudar 

as características de raiz dos alunos chineses pelo que os professores devem diminuir 

as influências negativas destas no estudo de língua portuguesa. Orientar os alunos 

chineses para que encontrem formas de aprendizagem ativas e individualizadas, 

através de descoberta dos conhecimentos, é uma tarefa tão importante quanto difícil 

para os professores, sobretudo os mais jovens, do ensino de PLE na China. 

Neste sentido, esperamos que o trabalho que realizámos, quer através da 

apresentação e discussão de aspetos teóricos relacionados com o processo de 

ensino-aprendizagem do português, quer por meio do manual que elaborámos, possa 

dar um contributo útil para ajudar a desenvolver a área do PLE na China, contribuindo 

assim para a intensificação das relações com os países lusófonos com os quais a China 

mantém contactos cada vez mais intensos e diversificados.
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Anexo 1 - Cronologia da China 

 

Dinastias Anos 

Xia 2070 a.C. – 1600 a.C. 

Shang 1600 a.C. – 1046 a.C. 

Zhou 

Zhou do Oeste 1046 a.C. – 771 a.C. 

Zhou do Leste 770 a.C. – 256 a.C. 

Períodos de Primaveras e Outonos 770 a.C. – 476 a.C. 

Período dos Reinos Combatentes 475 a.C. – 221 a.C. 

Qin 221 a.C. – 206 a.C. 

Chu Oeste 206 a.C. – 202 a.C. 

Han 

Han do Oeste 202 a.C. – 8 d.C. 

Xin 8 d.C. – 23 d.C. 

Han do Leste 25 d.C. – 220 d.C. 

Três Reinos 

Wei 220 d.C. – 265 d.C. 

Shu 221 d.C. – 263 d.C. 

Wu 222 d.C. – 280 d.C. 

Jin 

Jin do Oeste 265 d.C. – 316 d.C. 

Jin do Leste 317 d.C. – 420 d.C. 

Dezasseis Reinos 304 d.C. – 439 d.C. 

Dinastias do Sul e do 

Norte 

Dinastias do Sul 

Song 420 d.C. – 479 d.C. 

Qi 479 d.C. – 502 d.C. 

Liang 502 d.C. – 557 d.C. 

Chen 557 d.C. – 589 d.C. 

Dinastias do Norte 

Wei do Norte 386 d.C. – 534 d.C. 

Wei do Leste 534 d.C. – 550 d.C. 

Qi do Norte 550 d.C. – 577 d.C. 

Wei do Oeste 535 d.C. – 556 d.C. 

Zhou do Norte 557 d.C. – 581 d.C. 
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Sui 581 d.C. – 618 d.C. 

Tang 618 d.C. – 907 d.C. 

Cinco Dinastias e 

Dez Reinos 

Liang Posterior 907 d.C. – 923 d.C. 

Tang Posterior 923 d.C. – 936 d.C. 

Jin Posterior 936 d.C. – 946 d.C. 

Han Posterior 947 d.C. – 950 d.C. 

Zhou Posterior 951 d.C. – 960 d.C. 

Dez Reinos 902 d.C. – 979 d.C. 

Song 
Song do Norte 960 d.C. – 1127 d.C. 

Song do Sul 1127 d.C. – 1279 d.C. 

Liao 916 d.C. – 1125 d.C. 

Xi Xia 1038 d.C. – 1127 d.C. 

Jin 1115 d.C. – 1234 d.C. 

Yuan 1271 d.C. – 1368 d.C. 

Ming 1368 d.C. – 1644 d.C. 

Qing 1616 d.C. – 1911 d.C. 

República da China 1912 d.C. – 1949 d.C. 

República Popular da China 1949 d.C. – hoje  

 

Fonte:  

http://baike.baidu.com/link?url=DZViXMpVHV4Iovn8_WjGWbMFmqruqY8vUCUbmebPIRycq

72WdtusLT128daEps_L 

 

 

 

http://baike.baidu.com/link?url=DZViXMpVHV4Iovn8_WjGWbMFmqruqY8vUCUbmebPIRycq72WdtusLT128daEps_L
http://baike.baidu.com/link?url=DZViXMpVHV4Iovn8_WjGWbMFmqruqY8vUCUbmebPIRycq72WdtusLT128daEps_L
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Anexo 2 - Grelha de observação de aulas 

 

Grelha de Observação da Disciplina de Laboratório do Curso Anual de Língua e 

Cultura Portuguesa na Universidade do Minho 

 

Data: dezembro de 2013 e janeiro de 2014 

Docente: Ricardo Fonseca 

Curso: Curso Anual de Língua e Cultura Portuguesa 

Disciplina: Laboratório 

Nível: A2 

Duração da aula: 2 horas 

Carga horária por semana: 4 horas 

Local: Universidade do Minho 

Número dos alunos: 8 

Nacionalidade dos alunos: 3 Russos, 1 Alemão, 1 Turco, 2 Marfineses, 1 Japonês 

Manuais usados pelo docente: Português Atual 1, Aprender Português – Exercícios 

Métodos usados pelo professor na aula: fazem-se exercícios de audição segundo os 

manuais referidos e depois corrige-se. O professor só explica a gramática quando os 

alunos têm dúvidas e cometem erros na resolução dos exercícios. Todos os alunos vão 

ao quadro preto escrever as suas respostas aos exercícios e ditados e os outros alunos 

ajudam a corrigir. Quando aparece qualquer erro, o professor para e explica o porquê, 

explicitando as regras gramaticais aos alunos. O professor faz sempre um ditado 

semanal aos alunos. 

Os alunos nas aulas de laboratório: estão com muita atenção nas aulas. Gostam de 

responder às perguntas levantadas pelo professor. Quando têm dúvidas, colocam-nas 

diretamente ao professor nas aulas.  
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Anexo 3 - Lições exemplos 

Anexo 3, a)Lição 7  Qual é a sua profissão? 

I. Vocabulário 

além disso loc. 此外 

Algarve s. m. 阿尔加维（葡萄牙城市） 

Almoçar v. intr. 吃午饭 

Alvanel s. m. 泥瓦工 

Aveiro top. 阿威罗（葡萄牙城市） 

Café s. m. 咖啡，咖啡馆 

Carpinteiro s. m. 木匠，木工 

com certeza loc. 当然，确实无疑 

Como conj. 作为 

Costureiro s. m. 裁缝 

Cozinheiro s. m. 厨师 

Dentário adj. 牙齿的 

Diferente adj. 2 gén. 不同的，不一样的 

Eletricista s. m. 电工，电力工程师 

Emprego s. m. 工作 

farmacêutico s. m. 药剂师 

Farmácia s. f. 药店 

Gémeo s. m. 双胞胎，孪生子 

Incluir v. tr. 包括 

Londres top. 伦敦（英国城市） 

Maestro s. m. 乐队指挥 

Mais adv. 更多的 

Oculista s.2.g 眼科医生 
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oportunidade s. f. 机会 

Padaria s. f. 面包店 

Padeiro s. m. 面包师 

Pedreiro s. m. 石匠 

Pequeno adj. 年幼的，幼小的 

pequeno almoço s. m. 早餐 

Rádio s. f. 广播电台 

Reunião s. f.  会议 

Sozinho adj. 单独的，独自的 

Teatro s. m. 剧场，戏院 

Verdade s. f. 真实，真相 

II. Ouça os diálogos e textos e diga se as afirmações abaixo apresentadas são 

verdadeiras (V) ou falsas (F).  

Diálogo A  

Professor：Como se chama? 

Ma Lin: Chamo-me Ma Lin. 

Professor：Quantos anos tem? 

Ma Lin: Tenho 19 anos. 

Professor：Onde é que mora? 

Ma Lin: Moro na rua das Flores número 67 ( Nº 67 ). 

Professor：Mora com a sua família? 

Ma Lin: Não, moro sozinho e os meus pais trabalham em Lisboa. 

 

a. Ma Lin tem 18 anos. □ 

b. O professor quer saber a profissão do pai do Ma Lin. □ 

c. O professor quer saber onde mora o Ma Lin. □ 

d. O Ma Lin mora na rua das Flores número 67. □ 

e. O Ma Lin mora com a família. □ 

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Porto%2Brua&source=web&cd=11&ved=0CGAQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F47038398&ei=PX2mTtfsIK6aiAe-1fmnDg&usg=AFQjCNE7Q2hd6FlUjcpgWloUUGtMtph1hw
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Porto%2Brua&source=web&cd=11&ved=0CGAQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F47038398&ei=PX2mTtfsIK6aiAe-1fmnDg&usg=AFQjCNE7Q2hd6FlUjcpgWloUUGtMtph1hw
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Diálogo B 

Secretária: Qual é o seu nome? 

Inês: Inês. 

Secretária: Que idade é que tem? 

Inês: 45. 

Secretária: Qual é a sua profissão? 

Inês: Sou cozinheira. 

Secretária: Onde é que trabalha? 

Inês: Trabalho no Hotel de Beijing que fica na Rua de Chang’an. 

 

a. A Inês tem 45 anos. □ 

b. A secretária quer saber a profissão da Inês. □ 

c. A Inês é cozinheira e trabalha num Hotel de Lisboa. □ 

d. O Hotel de Lisboa fica na Rua de Chang’an. □ 

e. A Inês tem duas filhas. □ 

Texto C 

A Teresa é a minha grande amiga e é a gerente duma fábrica privada. Ela tem 38 anos 

e é casada com um jornalista. Eles têm 3 filhos, um rapaz e duas raparigas. O rapaz 

chama-se Hans e tem 13 anos. As duas raparigas, que são gémeas, têm os cabelos 

loiros e olhos azuis, chamam-se Joana e Teresa e só têm 5 anos.  

 

a. A Teresa é a gerente duma empresa privada. □ 

b. O marido da Teresa é jornalista. □ 

c. O marido da Teresa tem 38 anos. □ 

d. A Teresa tem um filho que se chama Hans e tem 13 anos. □ 

e. A Joana e a Teresa são gémeas e têm 15 anos. □ 



234 

 

III. Escolha A, B, C ou D, depois de ouvir os textos e diálogos. 

Texto A 

Sou Liu Pei, tenho 23 anos, trabalho como enfermeira no Hospital nº 4 de Tianjin. 

Sou de Bejing, mas agora eu e os meus pais moramos em Tianjin. O meu pai é 

advogado e trabalha num escritório de advogados. A minha mãe é professora e 

trabalha na escola que fica perta da minha casa. Sou solteira, mas tenho muitos 

amigos. 

 

1. Quantos anos tem a Liu Pei?            . 

a. 33 anos 

b. 23 anos 

c. 43 anos 

d. 30 anos 

2. Qual é a profissão da mãe da Liu Pei?            . 

a. professora 

b. advogada 

c. enfermeira 

d. secretária 

3. A Liu Pei trabalha            . 

a. na escola 

b. no Hospital nº 4 de Bejing 

c. no Hospital nº 14 de Bejing 

d. no Hospital nº 4 de Tianjin 

4. A Liu Pei mora            . 

a. com a família em Beijing 

b. com a família em Tianjin 

c. sozinha em Beijing 

d. sozinha em Tianjin 

5. O pai da Liu Pei é            . 
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a. professor numa escola 

b. sócio dum escritório de advogados 

c. advogado dum escritório de advogados 

d. engenheiro numa escola 

Diálogo B 

Jornalista: Bom dia, posso fazer uma pergunta? 

Senhora: Sim, senhor. 

Jornalista: A senhora não é portuguesa, pois não? 

Senhora: Sou espanhola. 

Jornalista: Como se chama? 

Senhora: Elena.  

Jornalista: Qual é a sua profissão? 

Senhora: Sou secretária duma empresa de tradução. 

Jornalista: Onde fica a empresa em que trabalha? 

Senhora: É perto da Escola Internacional do Algarve. 

Jornalista: Muito obrigado e bom fim de semana. 

Senhora: Bom fim de semana. 

 

1. A Elena é            . 

a. inglesa 

b. portuguesa 

c. espanhola 

d. chinesa 

2. O jornalista faz            . 

a. quatro perguntas 

b. cinco perguntas 

c. seis perguntas 

d. sete perguntas 

3. Que idade é que a Elena tem?            . 
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a. 32 anos 

b. 23 anos 

c. 35 anos 

d. Não sabemos. 

4. O que é que a Elena faz?            . 

a. A Elena é secretária 

b. A Elena é tradutora 

c. A Elena é intérprete 

d. A Elena é funcionária 

5. Onde é que a Elena trabalha?            . 

a. A Elena trabalha na Escola Internacional do Algarve 

b. A Elena trabalha numa empresa internacional 

c. A Elena trabalha na Escola Internacional de Tradução 

d. A Elena trabalha na empresa de tradução que fica perta da  Escola 

Internacional do Algarve 

Diálogo C 

Secretária: Sousa & Oneto Empresa de Importação e Exportação, Bom dia! 

Ana: Bom dia. Queria falar com o diretor-geral, o Sr. Eduardo da Silva. 

Secretária: Tenho muita pena, ele está numa reunião. Podia deixar o seu nome e o 

número de telefone, mais tarde o Sr. Eduardo liga-lhe de volta. 

Ana: Está bem. Chamo-me Ana Costa, o meu número é o 923693017. 

Secretária: Onde trabalha? 

Ana: Sou dentista, trabalho no Consultório Dentário que fica na Rua do Amparo 

número 189 (nº 189). 

Secretária: Está bem. Obrigada! 

Ana: Eu é que agradeço! 

 

1. O Sr. Eduardo da Silva é            . 

a. o director-geral da Sousa & Oneto Empresa de Importação e Exportação 

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=da%2BSilva&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEduardo_da_Silva&ei=eieoTu3-C-qziQf-9IWmDg&usg=AFQjCNH6JeWPOk0GrcRPH_-M8sRZFy3kHw
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=da%2BSilva&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEduardo_da_Silva&ei=eieoTu3-C-qziQf-9IWmDg&usg=AFQjCNH6JeWPOk0GrcRPH_-M8sRZFy3kHw
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
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b. o director-geral da Sousa & Oliveira Empresa de Importação e Exportação  

c. o gerente da Sousa & Oneto Empresa de Importação e Exportação  

d. o gerente da Sousa & Oliveira Empresa de Importação e Exportação  

2.             quer falar com o Sr. Eduardo da Silva. 

a. Sousa Oliveira 

b. Sousa Costa 

c. Ana Teresa 

d. Ana Costa 

3. O que é que o Sr. Eduardo está a fazer ?            . 

a. Ele está a atender o telefone 

b. Ele está numa consulta do dentista 

c. Ele está a fazer uma reunião 

d. Ele está a cozinhar 

4. O número de telefone da senhora é o            . 

a. 923693017 

b. 913693027 

c. 923653117 

d. 923593017 

5. O Consultório Dentário onde a senhora trabalha fica            . 

a. na Rua do Amparo número 198 ( nº 198) 

b. na Rua do Amparo número 189 (nº 189) 

c. na Rua do Amor número 176 (nº 176) 

d. na Rua do Amor número 154 (nº 154) 

IV. Ouça o diálogo e preencha a tabela apresentada em baixo. 

(A Han Meimei encontra o Li Lei na rua e eles estão a falar sobre as profissões dos 

familiares e dos amigos.) 

Han Meimei: Trabalhas numa escola, não é? 

Li Lei: Sim, sou professor de inglês numa escola e a minha turma tem 27 alunos. E 

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Empresa%2Bde%2BImporta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BExporta%25C3%25A7%25C3%25A3o&source=web&cd=35&ved=0CEkQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infoempresas.com.pt%2FEmpresa_OLIM-EMPRESA-MADEIRENSE-IMPORTACAO-EXPORTACAO.html&ei=riWoTpWqEO-ziQeUkryYDg&usg=AFQjCNFgPQsFJKM6i8xY2j8UbnJ_HWDLRg
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=da%2BSilva&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEduardo_da_Silva&ei=eieoTu3-C-qziQf-9IWmDg&usg=AFQjCNH6JeWPOk0GrcRPH_-M8sRZFy3kHw
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=da%2BSilva&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEduardo_da_Silva&ei=eieoTu3-C-qziQf-9IWmDg&usg=AFQjCNH6JeWPOk0GrcRPH_-M8sRZFy3kHw
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tu?   

Han Meimei: Eu? Sou farmacêutica e trabalho numa farmácia.  

Li Lei: E o teu pai ainda trabalha na empresa de construção como engenheiro?  

Han Meimei: Não, o meu pai é arquiteto. A empresa de construção onde ele trabalha é 

muito grande e tem mais de 150 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos, 

pedreiros, carpinteiros, eletricistas, alvaneis, etc.  

Li Lei: E a tua mãe? 

Han Meimei: A minha mãe é padeira e trabalha na padaria que fica na Rua da 

Amizade número 45 (nº 45). E a tua mãe é cantora e trabalha no teatro, não é? 

Li Lei: Sim, ela trabalha no Teatro São Paulo. 

Han Meimei: No Teatro São Paulo, é verdade? O meu amigo Lin Xiao também 

trabalha lá, mas ele é maestro.  

Li Lei: Que bom! 

Han Meimei: O que fazem as tuas irmãs? 

Li Lei: A minha irmã mais nova, Li Yue, trabalha na televisão como apresentadora. E 

a minha irmã mais velha, Li Fei, é costureira. 

Han Meimei: Sabes se o nosso colega João é dentista ou oculista? 

Li Lei: Acho que o João é oculista e trabalha no consultório, mas a mulher dele, a 

Joana, é dentista e trabalha no hospital. Temos vários colegas que trabalham no 

hospital, não é? 

Han Meimei: Sim, é verdade. A Inês é enfermeira e o Afonso é médico. 

Li Lei: Acho que eles trabalham no mesmo hospital, o Hospital de São Francisco. 

Han Meimei: É isso mesmo. 

 

No. 
Personagem                      

( Nome ) 
Profissão Onde Trabalha Mais Informação 

1 Li Lei      

2 Han Meimei      
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3       

A empresa tem mais de          

trabalhadores, incluindo 

engenheiros ,            , 

pedreiros, 

carpinteiros,          , alvaneis 

e etc. 

4     
A padaria fica na Rua 

da Amizade №      . 

 

5   cantora    

6       amigo da Han Meimei 

7 Li Yue       

8 Li Fei      

9 João       

10       mulher do João 

11 Inês       

12     Hospital São Francisco   

V. Ouça os textos e responda às perguntas. 

Texto A 

A Joana tem 32 anos, é inglesa, é bancária e trabalha em Londres. Agora mora em 

Aveiro e estuda português na Faculdade de Letras. Normalmente ela toma o 

pequeno-almoço no café que fica perto da casa dela e depois vai ter aulas de 

português. Depois das aulas, a Joana almoça com os amigos na cantina da 

universidade. 

 

i.Qual é a profissão da Joana? 

 

 

ii.Qual é a nacionalidade da Joana? 

 

 

iii.Quantos anos tem ela? 
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iv.Onde é que ela toma o pequeno-almoço? 

 

 

v.O que é que ela estuda? 

 

 

Texto B 

Olá, chamo-me Filipe Martins, estou a estudar chinês na Universidade de Lisboa. Sou 

do Porto, mas eu e a minha família moramos em Lisboa, na Rua do Alecrim número 

158 (nº 158). O meu pai é médico e trabalha no hospital. A minha mãe é tradutora e 

trabalha no governo. Tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã só tem três anos, é 

muito pequena. O meu irmão, que tem 24 anos, é engenheiro e trabalha numa empresa 

de construção. 

 

1. O que é que o Filipe estuda? 

           

           

2. Onde é que a família do Filipe mora? 

           

           

3. Qual é a profissão do pai do Filipe Martins? 

           

           

4. Onde é que a mãe trabalha? 

           

           

5. Quantos anos tem a irmã dele? 
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6. O que é que o irmão dele faz? 

    

    

VI. Ditados. Em seguida, vai ouvir um texto. O texto será lido 3 vezes. A 

primeira leitura será normal, na segunda terá tempo para escrever e na 

terceira poderá confirmar o seu trabalho. 

Texto  

Agora, muitos chineses gostam de estudar português porque é fácil encontrar bons 

empregos sabendo essa língua. Depois de aprender português, pode-se trabalhar como 

tradutor ou intérprete numa empresa de tradução, numa empresa estatal ou numa 

empresa privada, pode-se ser funcionário no governo, pode-se ser jornalista ou 

apresentador na televisão ou na rádio internacional, pode-se ser empregado numa 

empresa de importação e exportação e, claro, também se pode trabalhar como 

professor de português numa escola ou numa universidade. Além disso, a pessoa que 

fala português tem mais oportunidades para trabalhar no estrangeiro e conhecer países 

diferentes, como por exemplo, Portugal, Angola e o Brasil. 
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VII. Descreva as figuras（inclua o nome, a idade, a profissão e as outras 

informações pessoais sobre cada personagem）. 

 

VIII. Trabalho em grupo 

A Cristina e o Carlos são amigos, eles estão a falar sobre as profissões e os locais de 

trabalho dos familiares e sobre as profissões deles próprios no futuro. 

Em pares, simulem os diálogos entre a Cristina e o Carlos.  

Devem usar o vocabulário e as estruturas linguísticas que aprenderam na lição. 

IX.  Conheça Portugal 

Lisboa 

Lisboa é a capital, bem como a maior e mais importante cidade de Portugal. Fica a 

oeste de Portugal, na costa do Oceano Atlântico. 

Até 2011, Lisboa tinha uma população de 545 245 habitantes e uma área de mais ou 

menos 2 870km². O transporte na cidade é muito fácil, as pessoas podem ir a qualquer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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lugar de metro ou de autocarro. 

Lisboa também é uma cidade bonita, onde há sempre muitas coisas para ver e fazer. A 

Torre de Belém, o Castelo de São Jorge, o Parque das Nações e o típico elétrico 

lisboeta atraem muitos turistas todos os anos. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_S%C3%A3o_Jorge
http://www.visitlisboa.com/Conteudos/Menu-Principal/Lisboa/Parque-das-Nacoes.aspx?lang=pt-PT
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X. Aspetos a reter 

1. Numerais Cardinais 11 a 

199 
13, 23, 27, 32, 45, 67, 150, 158, 189…...  

2. Como perguntar a alguém a 

profissão e a idade? 

Qual é a sua profissão? 

O que é que faz? 

Quantos anos tem? 

Que idade é que tem? 

3. Oração Subordinada 

Adjetiva 

A empresa de construção onde ele trabalha é muito 

grande. 

O Consultório Dentário onde a senhora trabalha fica na 

Rua do Amparo nº 189. 

Onde fica a empresa em que ela trabalha? 

Temos vários colegas que trabalham no hospital. 

Ela toma o pequeno almoço no café que fica perto 

da casa dela. 

O meu irmão que tem 24 anos é engenheiro. 

4.Oração Subordinada 

Substantiva           

(Oração Subordinada 

substantiva Objetiva Direta) 

Acho que o João é oculista. 

Sabes se o nosso colega João é dentista ou oculista? 
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Anexo 3, b) Lição 11 A vida universitária 

 

I. Vocabulário 

Albufeira top. 奥布菲拉（葡萄牙南部城市） 

arte s. f.  艺术 

avenida s. f. 大街 

bacalhau com natas loc. 奶油烤鳕鱼（葡萄牙传统菜） 

barato adj. 便宜的 

barulho s. m. 噪音 

bilhete s. m. （车、船、飞机的）票 

Bloco A s. m.  （楼的）A 座 

Braga top. 布拉加（葡萄牙第三大城市） 

caligrafia s. f. 书法 

carne s. f. 肉 

cereal s. m. 谷物；粮食 

Cidade Proibida loc. 故宫，紫禁城 

combinar v. tr. 约定 

composição s. f. 作文 

conversação s. f. 口语，会话 

correr v. intr. 跑，跑步 

cozinhar v. tr. 做饭 

curso avançado loc. 高级班 

curso livre loc. 开放课 

de facto loc. 事实上 

estação de comboio loc. 火车站 

europeu adj. 欧洲的 

história s. f. 历史 

intercâmbio s. m. 交换生，交流生 

laboratório s. m. 语音课 
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lanche s. m. 下午茶点 

legume s. m. 蔬菜 

leve adj. 2 gén. 不油腻的；轻的 

massa s. f. 面条 

nada pron. indef. （用于否定句）没有任何东西 

partir v. intr. 离开 

piso s. m. （楼）层 

portão s. m. 大门 

quase adv. 几乎 

rápido adj. 快的 

refeição s. f. 餐 

residência s. f. 住所 

ter que loc. 必须 

tomar banho loc. 洗澡 

tradicional adj. 2 gén. 传统的 

Universidade do Minho loc. 米尼奥大学 

viajar v. intr. 旅行 

 

II. Ouça os diálogos e textos e diga se as afirmações abaixo apresentadas são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 

Texto A 

Helena: Olá, Hugo, bom dia. 

Hugo: Olá, Helena, tudo bem contigo? 

Helna: Está tudo! Tens aulas hoje? 

Hugo: Sim, tenho. Tenho 2 aulas de inglês às 9:00, de manhã, e, à tarde, tenho 2 

aulas de conversação em português às 14:30. E tu? 

Helena: Não tenho nenhuma aula hoje e vou para a biblioteca estudar. 

Hugo: Tchau! Até logo. 

Helena: Até logo. 
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a. A Helena e o Hugo são amigos da mesma turma. □ 

b. O Hugo não tem aula de matemática hoje.□ 

c. O Hugo tem 4 aulas de inglês às 9:00 da manhã. □ 

d. O Hugo tem aulas de conversação de português às 14:30. □ 

e. A Helena vai estudar na sala de estudo. □ 

 

Texto B 

Ao telefone 

Helena: Sim, estou. 

   Rui: Olá, Helena, sou o Rui. Onde estás? Estás em Coimbra? 

   Helena: Sim, estou na Universidade.  

   Rui: Tenho 2 bilhetes de cinema e queria-te convidar para ires comigo. 

Helena: A que horas? 

Rui: Às 21:30 hoje à noite. 

Helena: Desculpa, não posso. Combinei jantar com o Luís hoje à noite às 20:30. 

Rui: Ok, não faz mal. Vou perguntar à Ana. 

Helna: Até logo. 

Rui: Até logo. 

 

a. A Helena está na Universidade de Coimbra. □ 

b. A Helena vai com o Rui ao cinema à noite. □ 

c. O Rui vai jantar com o Luís às 20:30. □ 

d. O filme vai começar às 21:30. □ 

e. A Helena tem uma festa à noite. □ 

 

 

 

Texto C 

Chamo-me Helena. Tenho 18 anos e estudo Língua Inglesa no Instituto de Letras 
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da Universidade de Coimbra. Tenho aulas todo o dia, de 2ª a 5ª feira, e não tenho 

aulas às sextas. Normalmente estudo na biblioteca geral da universidade às sextas. 

Aos fins-de-semana, volto sempre para casa que fica no Porto. Nas férias de verão, 

trabalho sempre num bar ou num restaurante em Albufeira. Ali fala-se muito 

inglês.  

 

a. A Helena é uma estudante da Universidade de Coimbra com 16 anos. □ 

b. Ela tem aulas todo o dia de 2ª a 6ª feira. □ 

c. Nos fins-de-semana, ela trabalha no Porto. □ 

d. A família da Helena vive no Porto. □ 

e. Nas férias de verão, ela diverte-se muito com os amigos em Albufeira. □ 

 

III. Escolha A, B, C ou D, depois de ouvir os textos e diálogos. 

Texto A 

O Ricardo é aluno do 2º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Asiáticos do 

Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minnho. Ele tem 19 anos. 

Todas as manhãs, de 2ª a 6ª feira, ele tem aulas. As aulas começam normalmente às 

9:00 e acabam às 13:00. O Ricardo almoça na cantina da universidade, porque é muito 

barato. Uma refeição custa só 2,40 euros. À tarde, ele não tem muitas aulas e fica na 

biblioteca da universidade a estudar. Às quartas-feiras à noite, ele estuda caligrafia 

num curso livre. Aos fins-de-semana, ele janta às vezes fora com os seus amigos. 

 

6. O Ricardo          .  

a. é aluno da Universidade de Lisboa 

b. é do Curso de Licenciatura em Estudos Asiáticos 

c. é do Instituto de Artes e Idiomas 

d. é aluno do 3º ano 

7. As aulas acabam            . 

a. ao meio-ida 

b. à uma hora da tarde 
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c. ao meio-dia e meia 

d. ao meio-dia e um quarto 

8. Quanto custa uma refeição na cantina da universidade? 

a. 2,04 euros 

b. 2,44 euros 

c. 2,14 euros 

d. 2,40 euros 

9. O que é que o Ricardo faz às quartas-feiras à noite? 

a. Estuda caligrafia num curso livre 

b. Joga futebol no campo de jogos 

c. Janta fora com os amigos nos restaurantes 

d. Estuda em casa 

10. Aos fins-de-semana, ele               . 

a. estuda sempre em casa 

b. vai normalmente aos bares com o seu irmão 

c. faz compras com a sua mãe 

d. janta às vezes fora com os seus amigos 

 

Texto B 

A Xiaowen é uma estudante de licenciatura em Língua Portuguesa na Universidade de 

Dalian. Agora, ela está a estudar na Universidade do Minho como aluna de 

intercâmbio. Ela tem aulas todas as manhãs. Às segundas e quintas-feiras, tem aula de 

Língua Portuguesa e Laboratório e às terças e sextas-feiras, tem aula de Composição e 

Conversação. Às quartas, ela tem aula de História de Portugal. Além disso, ela 

participa também no curso livre de Língua Espanhola. Todos os seus professores são 

simpáticos e trabalhadores. Ela aprende muito com os prfessores. Aos fins-de-semana, 

ela estuda sempre em casa. Mas este sábado, ela vai viajar para o Porto com um seu 

amigo. Eles vão partir cedo de manhã e voltar à noite. Não vão dormir no Porto. 

 

1. A Xiaowen               . 
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a. é da Universidade de Coimbra 

b. é aluna de intercâmbio da Universidade de Dalian 

c. estuda na Universidade de Lisboa 

d. estuda Língua Inglesa 

2. A Xiaowen              . 

a. tem aula de Composição às segundas 

b. tem aula de Língua Portuguesa e Conversação às terças 

c. tem aula de História de Portugal às sextas 

d. tem aula de Laboratório às quintas. 

3. Além do Curso de Língua Portuguesa, ela participa também           . 

a. no curso livre de Língua Espanhola 

b. no curso de Língua Inglesa 

c. no curso de Língua Italiana 

d. no curso livre de Língua Francesa 

4. O que é que a Xiaomei vai fazer este fim-de-semana? 

b. Vai estudar em casa. 

c. Vai vistar os amigos. 

d. Vai à praia com os amigos. 

e. Vai ao Porto com um amigo. 

5. A Xiaomei             . 

a. não vai dormir no Porto com os amigos 

b. vai dormir no Porto com os amigos 

c. vai jantar fora com os amigos 

d. vai jantar em casa dum amigo 

 

Texto C 

A Xiaowen está a ligar ao Ricardo. 

Ricardo: Sim, estou. 

Xiaowen: Olá, Ricardo, bom dia. 

Ricardo: Bom dia. 
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Xiaowen: Amanhã a que horas vamos partir? 

Ricardo: O comboio para o Porto vai partir às 8:15 e vamo-nos encontrar na estação 

de comboios às 8:00. 

Xiaowen: Podemo-nos encontrar no portão da universidade, porque não sei onde fica 

a estação de comboio. 

Ricardo: Claro que sim! Então encontramo-nos no portão da universidade às 7:40, e 5 

minutos depois vem o autocarro 43 para a estação de comboios.  

Xiaowen: Está bom! Vou até à universidade no autocarro 42 das 7:20 e vou chegar à 

universidade às 7:35. 

Ricardo: Está combinado. Até amanhã. 

Xiaowen: Até amanhã. 

 

1. A Xiaowen e o Ricardo vão-se encontrar               . 

e. na estação de comboios às 8:00 

f. na estação de comboios às 8:15 

g. no portão da universidade às 8:00 

h. no portão da universidade às 7:40 

2. A que horas passa o autocarro para a estação de comboios? 

e. 7:20 

f. 7:35 

g. 7:40 

h. 7:45 

3. A que horas vem o autocarro 42 para a universidade? 

e. 7:20 

f. 7:35 

g. 7:40 

h. 7:45 

4. Qual é o número do autocarro que a Xiaomei e o Ricardo vão apanhar para a 

estação de comboios? 

e. 43 



252 

 

f. 42 

g. 40 

h. 41 

5. A que horas vai partir o comboio para o Porto? 

e. 7:40 

f. 7:45 

g. 8:00 

h. 8:15 

 

Texto D 

Sou a Xiaowen. Moro na Residência Universitária. Moro no 3º piso do Bloco A, onde 

há muitos estrangeiros. No nosso piso, além de portuguesas, há também italianas, 

francesas, cabo-verdianas, timorenses, brasileiras. Mas há apenas uma chinesa: eu. 

Moro com uma menina brasileira no mesmo quarto. Ela é também estudante de 

intercâmbio do Curso de Matemática. Chama-se Júlia e é de São Paulo. Tem 19 anos. 

Ela é loira e magra. Tem cabelo liso. Gosto muito dela porque ela é muito simpática e 

extrovertida. É uma faladora. Por isso, conversamos muito todos os dias.  

 

1. Com quem mora a Xiaowen? 

a. uma portuguesa 

b. uma italiana 

c. uma brasileira 

d. uma francesa 

2. A Júlia           . 

a. é loira e magra 

b. tem cabelo ondulado 

c. tem cabelo castanho 

d. é do Rio de Janeiro 

3. A Júlia é           . 

a. tímida e introvertida 
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b. elegante 

c. estudiosa e esperta 

d. extrovertida 

4. No piso de Xiaowen,            . 

a. moram portugueses e estrangeiros 

b. moram só estrangeiros 

c. moram só portugueses 

d. moram só europeus 

5. A Júlia           . 

a. não é estudante de intercâmbio 

b. é do Curso de Matemática 

c. tem 18 anos 

d. quase não fala nada com Xiaowen 

 

Texto E 

A Xiaowen almoça sempre ao meio-dia e um quarto. Depois, volta para dormitório e 

dorme uma sesta. Hoje é quarta-feira, à tarde ela tem uma disciplina opcional - Arte 

Portuguesa. A aula começa às 2:15 e acaba às 4:00. Depois de tomar um café, é a hora 

de fazer desporto. A Xiaowen corre sempre no campo de jogos perto da residência das 

4:30 às 5:15. Depois de tomar banho, ela janta por volta das 7:00. Ela costuma comer 

qualquer coisa leve ao jantar, por exemplo, uma salada mista. À noite, ela sai às vezes 

com os amigos para os bares. Mas de facto, ela não gosta muito dos bares porque há 

muito barulho. 

 

1. A Xiaowen janta por volta das           . 

a. 18:00 

b. 19:00 

c. 19:30 

d. 20:00 

2. Qual é o dia referido na gravação? 
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a. terça-feira 

b. quinta-feira 

c. quarta-feira 

d. sábado 

3. Arte Portuguesa é uma disciplina           . 

a. opcional 

b. obrigatória 

c. que começa às 2:00 

d. que acaba às 4:15 

4. A Xiaowen           . 

a. joga ténis todas as tardes 

b. joga ténis de mesa das 4:30 às 5:15 

c. corre no campo de jogos da universidade 

d. corre no campo de jogos perto da residência 

5. A Xiaowen           . 

a. janta fora com os amigos 

b. gosta de comida pesada ao jantar 

c. vai sempre aos bares 

d. não gosta dos bares 

 

IV. Ouça os textos e preencha os espaços.  

Chamo-me Rui e estudo numa escola em Braga. Todos os dias, me levanto às 7:50. 

Lavo-me e visto-me. Depois tomo o pequeno-almoço. Ao pequeno-almoço tomo 

cereais com sumo. Às vezes, tomo também leite ou café. Também almoço em casa. A 

minha mãe cozinha muito bem comida tradicional. Eu gosto da comida portuguesa 

como bacalhau com natas. Habitualmente, faço o lanche na escola. Normalmente 

como uma torrada. 

 

V. Ouça os textos e responda às perguntas. 
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Na estação de autocarro  

Xiaowen: Boa tarde, aqui passa o autocarro 24?  

Senhora A: Não, aqui não passa. É ali em frente,  

ao lado daquele restaurante com toldo vermelho.                                      

Xiaowen: Obrigada. 

A Xiaowen vai para outra estação de autocarro. 

Xiaowen: Boa tarde, a senhora sabe a que horas passa o autocarro 24? 

Senhor: Agora são 3:55. Daqui a 10 minutos vai passar o autocarro. 

Xiaowen: O autocarrto 24 vai passar pelo centro da cidade? 

Senhor: Sim, passa. O autocarro 7 passa também e vem mais cedo. Olha, está a vir. 

Xiaowen: Muito obrigada. Vou apanhar este. 

 

1. Que autocarros passam pelo centro da cidade? 

 

 

2. Onde fica a paragem do autocarro 24? 

 

 

3. A que horas passa o autocarro 24? 

 

 

4. A que horas passa o autocarro 7? 

 

 

5. Qual é o autocarro que a Xiaowen vai apanhar? 

 

 

VI. Ditados. Em seguida, vai ouvir 2 textos. Cada texto será lido 3 vezes. A 

primeira leitura será normal, na segunda terá tempo para escrever e na 

terceira poderá confirmar o seu trabalho. 
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Texto A 

 

Helena Dias, uma rapariga portuguesa, é estudante na Universidade de Nankai. Ela 

estuda chinês no curso avançado. Agora já fala muito. Todos os dias, ela tem aulas às 

8:00. Ela tem que se levantar às 6:50. Depois de se lavar e de se vestir, ela toma o 

pequeno-almoço, às 7:20. Não costuma tomar um pequeno-almoço chinês; prefere 

comer pão com fiambre ou manteiga e tomar leite ou um café. De manhã, tem aulas 

das 8:00 às 11:40. Ela almoça sempre com os seus amigos na cantina da universidade.  

 

Texto B  
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A Helena vai visitar Pequim este fim-de-semana. Ela não vai sozinha; vai com a sua 

amiga Susana. Elas vão sair da Universidade de Nankai às 8:00 e vão para a estação 

de comboios de táxi. O comboio de Tianjin para Pequim leva 29 minutos. É muito 

rápido. Elas vão visitar a Cidade Proibida pela manhã e vão almoçar num restaurante 

chinês por volta das 13:30. À tarde, elas vão passear pela Avenida Wangfujing. Elas 

vão voltar para Tianjin no comboio das 18:43 e vão jantar na cantina da universidade.  

 

VII. Depois de ouvir o diálogo, faça uma lista com o que o Ricardo gosta e não 

gosta. 

Xiao Lin: Olá, bom dia, Ricardo. Vamos tomar o pequeno-almoço na cantina? 

Ricardo: Não, já tomei na residência. Não gosto do pequeno-almoço chinês. 

Xiao Lin: Porquê? 

Ricardo: Porque na cantina não há manteiga, pão, queijo, fiambre, sumo, café... 

Compro estas coisas no supermercado e tomo o pequeno-almoço na residência. 

Xiao Lin: Mas almoças na cantina e comes comida chinesa? 

Ricardo: Sim, gosto do almoço da cantina e é muito barato. Como sempre arroz com 

um prato ao almoço. Gosto dos pratos com carne, porque não como muitos legumes. 

Gosto também muito de massa chinesa.  

Xiao Lin: E ao jantar? 

Ricardo: Janto sempre fora da universidade, nos restaurantes. Porque o jantar da 
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cantina começa e acaba muito cedo. Começa às 5:30 e acaba às 7:30. Mas nós, 

portugueses, jantamos normalmente às 8:00. 

Xiao Lin: Então, vamos almoçar juntos hoje? 

Ricardo: Está bem! 

 

VIII. Trabalho em grupos 

A Xiao Lin, o Ricardo e a Emília são amigos. A Xiao Lin é aluna do curso de Língua 

Portuguesa e o Ricardo e a Emília estudam no Curso de Chinês.  

Organizam-se grupos de 2 ou 3 alunos. Metade da turma apresenta a vida universitária 

da Xiao Lin, do Ricardo e da Emília (PO). Os restantes alunos constroem diálogos 

interpretando os papéis dos alunos Xiao Lin, Ricardo e Emília (IO) . 

Os alunos devem usar o vocabulário e as estruturas linguísticas que aprenderam na 

lição. 

 

IX. Cultura portuguesa.  

Ouça um texto sobre a Universidade de Coimbra. Faça o levantamento das 

palavras desconhecidas. Procure o significado dessas palavras e pesquise mais 

sobre esta universidade. Pode consultar os seguintes sites: www.uc.pt e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra 

 

http://www.uc.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra


259 

 

 

A Universidade de Coimbra 

A Universidade de Coimbra fica em Coimbra, Portugal. Coimbra é uma cidade 

universitária. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas universidades da 

Europa e do mundo. Foi fundada pelo Rei D. Dinis em 1290. 

A Universidade de Coimbra tem 8 faculdades: a Faculdade de Direito, que é muito 

conhecida em todo mundo, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Medicina, a 

Faculdade de Ciência e Tecnologia, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de 

Economia, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a Faculdade de 

Ciências de Desporto e Educação Física. 

Hoje em dia, a Universidade de Coimbra tem aproximadamente 20 mil estudantes e 

oferece todos os graus académicos.  
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X. Aspetos a reter 

 

1. A expressão das horas 4:00 (quatro horas); 1:00 (uma hora); 3:55 (três e 

cinquenta e cinco/quatro menos cinco); 12:00 

(meio-dia); 24:00 (meia-noite/zero horas); 8:15 (oito e 

quinze/oito e um quarto); 8:30 (oito e meia); 12:30 

(meio-dia e meia); 24:30 (meia-noite e meia) 

2. Verbos reflexos Levantar-se, vestir-se, lavar-se, deitar-se, divertir-se 

3. Conjugação dos verbos 

irregulares no presente do 

indicativo 

Passear: passeio, passeias, passeia, passeamos, 

passeais, passeiam 

Sair: saio, sais, sai, saímos, saís, saem 

Vestir: visto, vestes, veste, vestimos, vestis, vestem 

Vir: venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm 

4. Preposições: a As aulas começam às 8:15. 

Eles vão à estação de comboio. 

Ela tem aula de composição às segundas-feiras. 

5. Verbo: tomar Tomar o pequeno-almoço, tomar café, tomar banho 

 

 

 

 



261 

 

Anexo 4 - Inquérito aos professores 

 

Inquérito aos professores de PLE 

nas Universidades portuguesas e chinesas  

(Universidade do Minho, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Aveiro, 

Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, Universidade de Línguas 

Estrangeieras de Dalian e Universidade de Estudos Internacionais de Beijing)  
 

Sr./Sra. Professor/a 

Este inquérito destina-se a obter dados para uma pesquisa realizada no âmbito de uma 

tese de Doutoramento com o título “A Disciplina de Laboratório no contexto do 

ensino de PLE na China: da Teoria à Prática”. 

Trata-se de um inquérito anónimo, cujos dados ajudarão a compreender aspetos 

importantes sobre o ensino da língua portuguesa nos cursos de licenciatura nas 

universidades chinesas, especialmente em aspetos relacionados com o ensino da 

disciplina de Laboratório, servindo apenas para fins académicos. Peço, por isso, que 

responda de forma objetiva, clara e sincera às perguntas colocadas.  

Universidade:              Sexo:               Idade: 

Nacionalidade: 

 

1. Há quantos anos trabalha como professor(a) de Português Língua Estrangeira 

(PLE)? 

 

2. Que disciplinas já lecionou?  

 

3. A que níveis e/ou anos de licenciatura já lecionou? (Por favor, indique o nível de 

acordo com o QECRL ou o(s) ano(s) da Licenciatura). 

 

4. Em média, quantos alunos têm as suas turmas? 

 

5. Se leciona numa Universidade portuguesa, indique se costuma ter estudantes 

chineses nas suas turmas. 
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6. Se leciona numa Universidade chinesa, indique se costuma ter estudantes 

estrangeiros nas suas turmas. 

 

7. De acordo com a sua experiência, em que áreas é que os alunos chineses são mais 

competentes? Numere-as de 1 (muito competentes) a 6 (nada competentes)  

A. Vocabulário  B. Gramática  C. Expressão oral  D. Audição (Laboratório)  

E. Leitura  F. Outras (indique por favor) 

 

8. Na sua universidade, qual é a carga horária semanal das aulas de PLE e quanto 

tempo demora uma aula? 

 

9. Na sua universidade, qual é a carga horária semanal da disciplina de laboratório? 

 

10. Na sua opinião, a carga horária da disciplina de laboratório é? 

A. Excessiva  B. Adequada  C. Suficiente  D. Insuficiente 

 

11. Que manuais se usam para a disciplina de laboratório na sua universidade?  

 

12. Como professor de PLE, está satisfeito com os manuais utilizados? 

A. Muito satisfeito  B. Satisfeito  C. Pouco satisfeito  D. Insattisfeito 

 

13. Que aspetos o satisfazem menos? Numere os itens de 1 (muito satisfeito) a 5 (nada 

satisfeito)  

A. Vocabulário  B. Gramática  C. Velocidade de leitura  D. Área lexical e 

temática  E. Outras (Indique por favor) 

 

13.1 Em relação à pergunta anterior, indique as razões da sua insatisafação. 

 

14. Na aula de laboratório, dialoga diretamente com os alunos ou apenas ajuda a 

resolver as dúvidas e a corrigir os exercícios? 



263 

 

 

15. Faz ditados nas aulas de laboratório?  

 

15.1 Se respondeu sim, onde os corrige? Na aula ou fora da aula? 

 

16. Na aula de laboratório, também ensina gramática? 

A. Sim, ensino muita gramática.   

B. Sim, mas só os conteúdos suscitados pelos temas da lição. 

C. Não, isso é tarefa da disciplina de língua portuguesa (leitura intensiva). 

 

17. Que tipo de exercícios faz com mais frequência nas aulas de laboratório? 

Numere-os de 1 (muito frequente) a 6 (pouco frequente)  

A. Exercícios de Verdadeiro ou Falso após escuta de documento áudio. 

B. Exercícios de escolha múltipla após escuta de documento áudio. 

C. Preenchimento de espaços após escuta de documento áudio. 

D. Responder a perguntas orais após escuta de documento áudio. 

E. Fazer ditados 

F. Tomar notas e repetir o conteúdo de um documento depois da sua audição. 

 

18. Gosta de mandar trabalhos de casa para os seus alunos? Que tipo de trabalho de 

casa propõe com mais frequência?  

A. Exercícios dos manuais usados nas aulas e dos manuais auxiliares. 

B. Ditados dos textos dos manuais a partir de textos gravados. 

C. Ditados de textos escolhidos pelos professores a partir de textos gravados. 

D. Elaboração de resumos a partir da visualização de filmes ou da audição de 

músicas dos países lusófonos. 

E. Outros (Indique por favor). 

 

19. Que estratégias sugere aos seus alunos de iniciação para melhorarem as suas 

capacidades de audição? Numere-as de 1 (sugere com muita frequência) a 6 
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(sugere com pouca frequência)  

A. Repetição dos exercícios das aulas   

B. Comunicação com professores e amigos falantes nativos de português   

C. Realização de exercícios fora da aula 

D. Ditados dos textos dos compêndios 

E. Visualização de filmes ou audição de músicas dos países lusófonos  

F. Visualização de programas de televisão dos países lusófonos  

G. Outras (Indique por favor) 

 

20. De que forma avalia as aprendizagens dos alunos na disciplina de laboratório? 

(selecione as hipóteses por ordem de preferência) 

A. Exame final. 

B. Exame nos meados do semestre. 

C. Trabalho em grupo. 

D. Trabalho de casa. 

E. Testes. 

F. Presença nas aulas. 

G. Participação nas atividades nas aulas. 

 

20.1 Indique que peso dá a cada uma das formas de avaliação acima indicadas. 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

A Doutoranda, 

Zheng Shanpei 
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Anexo 5 - Inquérito aos alunos 

 

Inquérito aos alunos do 1º ano de PLE 

nas Universidades chinesas  

(Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin, Universidade de Línguas 

Estrangeiras de Dalian, Universidade de Estudos Internacionais de Beijing) 

 

Caro estudante, 

Este inquérito destina-se a obter dados para uma pesquisa realizada no âmbito de uma 

tese de Doutoramento com o título “A Disciplina de Laboratório no contexto do 

ensino de PLE na China: da Teoria à Prática”. 

Trata-se de um inquérito anónimo, cujos dados ajudarão a compreender aspetos 

importantes sobre o ensino da língua portuguesa nos cursos de licenciatura nas 

universidades chinesas, especialmente em aspetos relacionados com o ensino da 

disciplina de Laboratório, servindo apenas para fins académicos. Peço, por isso, que 

responda de forma objetiva, clara e sincera às perguntas colocadas.  

 

Universidade:      Sexo:      Idade: 

 

1. No 1º semestre do 1º ano do seu curso de Licenciatura em Língua Portuguesa, o 

seu professor de Laboratório era:  

A. Português  B. de outro país de língua portuguesa   

C. Chinês  D. Estrangeiro  

 

2. Se já teve professores não falantes nativos de português, indique que disciplinas é 

que eles lecionaram:  

 

3. No início do seu estudo da língua portuguesa, teve dificuldade em 

compreender/comunicar com o(s) seu(s) professor(es) falantes de português?  

A. Sim, muitas dificuldades.  B. Sim, mas não dificuldades graves.  

C. Sim, mas o professor explicava em inglês.  

D. Não, não tive nenhuma dificuldade. 
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4. O(s) seu(s) professor(es) falantes de português usa(m) muito o inglês nas aulas?  

A. Mais de 90%  B. Entre 61% - 90%  C. Entre 31% - 60%   

D. Menos de 30%  E. Nada 

 

5. Semanalmente, quantas horas letivas tem com professores falantes nativos de 

português?  

 

6. Na sua opinião, a sua carga horária em língua portuguesa é?  

A. Excessiva  B. Adequada  C. Suficiente  D. Insuficiente 

 

7. Na sua opinião, a carga horária da disciplina de laboratório é?  

A. Excessiva  B. Adequada  C. Suficiente  D. Insuficiente 

 

8. Na sua opinião, qual é a disciplina de que você gosta mais?  

A. Língua portuguesa (leitura intensiva)   B. Conversação   

C. Laboratório   D. Leitura extensiva 

 

9. Na sua opinião, qual é a disciplina que tem menos interesse?  

A. Língua portuguesa (leitura intensiva)   B. Conversação   

C.  Laboratório   D. Leitura extensiva 

 

10. Que disciplinas é que você acha mais práticas? Numere-as de 1 (muito prática) a 

4 (nada prática)  

A. Língua portuguesa (leitura intensiva)   B. Conversação   

C. Laboratório   D. Leitura extensiva 

 

11. Que disciplinas é que você acha mais difíceis? Numere-as de 1 (muito difícil) a 4 

(nada difícil)  

A. Língua portuguesa (leitura intensiva)   B. Conversação   
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C.  Laboratório   D. Leitura extensiva 

 

12. Na sua opinião, em que área(s) se sente mais competente? Numere-as de 1 (muito 

competente) a 6 (nada competente)  

B. Vocabulário  B. Gramática  C. Expressão oral  D. Audição (Laboratório)  

E. Leitura  F. Outras (indique por favor)  

 

13.  Você está satisfeito com os manuais para a disciplina de laboratório?  

A. Muito satisfeito  B. Satisfeito  C. Pouco satisfeito  D. Insatisfeito 

 

14. Na sua opinião, em que aspetos é que o manual é melhor? Numere as hipóteses 

de 1 (muito bom) a 5 (nada bom)  

A. Vocabulário    B. Gramática     C. Velocidade de leitura   

D. Área lexical e temática  E. Outras (Indique por favor)  

 

14.1 Em relação à pergunta anterior, indique o porquê dos pontos fracos do 

manual.  

 

15. Na sua opinião, a disciplina de laboratório é?  

A. Muito importante  B. Importante   

C. Pouco importante  D. Nada importante 

 

16. Que tipo dos exercícios de laboratório são mais difíceis para si? Numere-os de 1 

(muito difícil) a 6 (nada difícil)  

A. Exercícios de Verdadeiro ou Falso após escuta de documento áudio. 

B. Exercícios de escolha múltipla após escuta de documento áudio. 

C. Preenchimento de espaços após escuta de documento áudio. 

D. Responder a perguntas orais após escuta de documento áudio. 

E. Fazer ditados. 

F. Tomar notas e repetir o conteúdo de um documento depois da sua audição. 
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17. Para além das atividades em aula, que tipo de estratégias usa para melhorar as 

suas competências a nível da compreensão oral em Português? (Pode seleccionar 

mais do que uma opção).  

A. Repetição dos exercícios das aulas. 

B. Comunicação com professores e amigos falantes nativos de português. 

C. Realização de exercícios fora da aula. 

D. Ditados dos textos nos compêndios. 

E. Visualização de filmes ou audição de músicas dos países lusófonos. 

F. Visualização de programas de televisão dos países lusófonos. 

G. Outras (Indique por favor) 

 

18. Você gosta de participar ativamente nas atividades nas aulas (por exemplo, 

organizar um diálogo) ou de responder diretamente às perguntas dos professores?  

A. Sim, gosto sempre.   B. Sim, mas nem sempre       C. 

Não, não gosto nada. 

 

18.1 Se respondeu “sim” à questão anterior, indique as razões que se aplicam ao 

seu caso:  

A. Gosto de responder às perguntas dos professores, tanto quando sei que a minha 

resposta está correta como quando não sei.  

B. Gosto de participar nas atividades das aulas porque tenho oportunidade para 

praticar a minha oralidade.  

C. Gosto de responder às perguntas dos professores só quando sei que a minha 

resposta está correta. 

D. Gosto de participar nas atividades das aulas porque quero mostrar aos outros 

as minhas capacidades de oralidade. 

 

18.2 Se respondeu “não”, indique as razões que se aplicam ao seu caso:  

A. Não gosto de responder às perguntas dos professores porque, embora saiba 
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que a minha resposta está correta, não tenho coragem.  

B. Não gosto de responder às perguntas dos professores porque não sei se a 

minha resposta está correta e tenho medo de “perder a face”.  

C. Não gosto de participar nas atividades nas aulas porque acho que vou 

cometer erros gramaticais.  

D. Não gosto de participar nas atividades nas aulas porque sou uma pessoa 

introvertida.  

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

A Doutoranda, 

Zheng Shanpei 
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