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Apresentação 

Escrito por Ricardo Moutinho 

 

O constante crescimento do interesse pela língua portuguesa na China, em razão dos 

inúmeros acordos bilaterais que esse país tem realizado com as nações de língua 

oficial portuguesa, fez com que o número de cursos de PLE oferecidos nas 

universidades chinesas aumentassem exponencialmente nos últimos anos. Como é 

natural, essas universidades exigem professores cada vez mais qualificados, capazes 

de atender às demandas estratégicas de qualquer instituição de ensino superior que 

queira se destacar no âmbito nacional e internacional, demandas essas que se 

referem à qualidade de ensino e de pesquisa. 

Para isso, os professores de PLE (maioritariamente de nacionalidade chinesa) dessas 

universidades têm ingressado em programas de pós-graduação em instituições de 

Portugal, Macau e do Brasil. Tratam-se de professores no início de suas carreiras 

científicas, embora alguns com já alguns anos de experiência no ensino. Esses 

profissionais buscam uma maior qualificação acadêmica e, consequentemente, 

começam a contribuir para o aumento de pesquisas realizadas no âmbito de PLE e 

para a institucionalização desse âmbito de investigação na China, fato esse que trará 

importantes pistas para outros profissionais que futuramente estarão representando 

a língua portuguesa em nosso gigante parceiro asiático. 

Por essa razão, não poderíamos deixar de voltar o nosso olhar para esse novo 

horizonte que se abre para nós professores de PLE e para os aprendentes chineses, 

que cada vez mais farão parte desse espaço constitutivamente heterogêneo e 

pluricultural chamado língua portuguesa. Sendo assim, apresentamos o número 5 da 

Revista SIPLE, que foca o ensino de PLE no contexto Chinês. 

Reunimos, neste número, textos de professores com uma certa vivência na área de 

PLE (ensino e investigação) e de professores em início de suas carreiras acadêmicas 

para contextualizar aquilo que já tem sido feito e apresentar aquilo que se começou a 

fazer em PLE nas diversas instituições chinesas onde o nosso espaço de atuação 

ganha corpo. 

Inicialmente, apresentamos os trabalhos relizados em Macau, espaço enraigado 

pelas tradições sino-lusófonas e de intersecção das culturas chinesa e dos países de 

língua portuguesa. Maria José Grosso& Ricardo Moutinho, Ana Paula Dias e Rui 

Rocha discutem o espaço atual da língua portuguesa no território, abordando 

aspectos respectivamente sobre atitudes de aprendentes universitários em relação 

ao ensino de português, abordagem intercultural para o ensino de PLE e formação de 

professores em Macau. Posteriormente, trazemos as visões e perspectivas de 

professores que atuam na China continental. Júlio Jatobá, Liu Quan e Shang Xuejiao 

exploram tópicos respectivamente sobre formação de tradutores chines-português, 
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autonomia da aprendizagem por parte de alunos chineses de PLE e traços da língua 

materna em textos escritos poraprendentes chineses de PLE. Para finalizar, Weiqi 

Zhang e Cristina Água-Mel fornecem-nos considerações extremamente relevantes 

sobre o uso de recursos didáticos nas aulas de PLE na China. 

É com muita alegria e satisfação que convido todos a uma leitura agradável e 

enriquecedora sobre os aspectos trabalhados no âmbito do ensino de PLE na China. 

A todos os autores que participam deste número, os meus sinceros agradecimentos 

pelo esforço dedicado aessas valiosas contribuições que seguem. A todos, boa 

leitura! 

 

Ricardo Moutinho 

Organizador deste número da Revista SIPLE 
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Política Editorial 

 

Foco e Escopo 

A Revista SIPLE, fundada em 07 de outubro de 2010, publicação semestral da 

Sociedade Internacional para o Português Língua Estrangeira – SIPLE –  tem por 

objetivo divulgar textos inéditos na área de concentração de ensino e pesquisa de 

português como língua estrangeira e segunda língua, em âmbito nacional e 

internacional, redigidos em língua portuguesa em quaisquer das normas ortográficas 

vigentes nos países de língua e expressão portuguesas. 

São aceitos artigos em versões digitalizadas de autoria de pesquisadores, 

professores de graduação (incluindo leitores), pós-graduação, mestres e 

doutorandos, professores de programas de extensão e centros binacionais ou 

culturais. Textos de alunos mestrandos apenas serão aceitos se submetidos em co-

autoria com seus orientadores doutores. 

Indicamos os seguintes temas de interesse para publicação na Revista: 

Ensino e aquisição/aprendizagem de PLE nas salas de aula: 

• aquisição de português como L2 ou LE 

• formação de professores  

• formação de alunos de PLE 

• ensino de PLE frente às culturas nacionais 

• formação de terceiros agentes relevantes para o PLE 

• cultura e ensino-aprendizagem de português como língua não-materna 

• análise de abordagens e competências 

• ensino do Português como L2 e LE 

• especialidades do PLE: português língua de herança, português para fins 

específicos, português em contextos bilíngues (de escola, fronteira, indígena), 

português para trabalhadores imigrantes 

• história do ensino de PLE 

• ética no ensino de PLE 
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• políticas linguisticas para o PLE 

• ensino de aspectos comunicacionais da gramática 

• estudo da estrutura de aulas e aquisição 

• planejamento de cursos 

• produção e avaliação de materiais didáticos 

• dicionários pedagógicos e seu uso 

• avaliação e ensino de línguas 

• estética da linguagem e ensino de línguas 

• ensino da escrita e da oralidade 

• discurso no ensino-aprendizagem do PLE 

• tradução no ensino-aprendizagem de PLE 

• terminologia/lexicografia aplicadas 

• relações sociais mediadas pela língua portuguesa 

 

Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de 

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

democratização mundial do conhecimento. 

 

Políticas de Seção 

São aceitos para publicação apenas textos inéditos resultantes de pesquisa aplicada 

e de discussão teórica, traduções de artigos seminais para divulgação em língua 

portuguesa, além de resenhas de obras atuais relevantes ou de alto interesse 

histórico para a área de PLE e entrevistas com personalidades científicas da Área de 

PLE.  Não nos obrigamos, contudo, a incluir todos os diferentes tipos de seções num 

único número. 

 

Processo de Avaliação por Pares 
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Os textos submetidos terão os nomes de seus autores apagados para envio à 

avaliação cega por pares, envolvendo dois pareceristas, sendo um membro da equipe 

interna e o outro do Conselho Editorial ou consultor ad hoc. Para que sejam 

publicados, os textos precisam receber dois pareceres favoráveis. Caso um dos 

pareceres seja contrário, o texto será enviado a outro parecerista. 

No caso dos textos produzidos por autores convidados, a avaliação cega por pares é 

realizada por membros do Conselho Editorial ou consultores ad hoc. 

Depois da análise, cópias dos pareceres serão encaminhadas aos autores juntamente 

com instruções para modificações, quando for o caso. Antes de serem publicados, 

todos os textos serão submetidos à revisão pelos autores segundo as recomendações 

dos pareceristas que sugerem implementações de forma. 

Caso haja mais trabalhos aprovados do que possam ser publicados em determinado 

número da Revista, poderão ser escolhidos aqueles que tiverem obtido as melhores 

avaliações iniciais pelos pareceristas. 

 

Arquivamento 

Esta revista utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo distribuído 

entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes 

da revista para a preservação e restauração. Saiba mais... 

 

Corpo Editorial (Interno) 

 

EDITOR-CHEFE 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

 

Corpo Editorial (Interno)              

Marilena Somavilla Bomfim de Andrade 

Fernanda Silva Medeiros Caetano 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Cristhiane Miranda Vaz 

Carlos Alberto Gonçalves Pavan 

 

http://lockss.org/
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Conselho Editorial (Externo) 

Maria José dos Reis Grosso – Universidade de Lisboa 

Nelson Viana – Universidade Federal de São Carlos 

Lucia Maria de Assunção Barbosa – Universidade de Brasília 

Edleise Mendes - Universidade Federal da Bahia 

José Carlos Cunha – Universidade Federal do Pará 

Ana Catarina Nobre de Mello – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Vivaldo Andrade dos Santos – Universidade de Georgetown 

Liliana Gottheim – Universidade Estadual de Campinas 

Rosane de Sá Amado – Universidade de São Paulo 

Ricardo Moutinho – Universidade de Macau 

Kleber Aparecido Silva – Universidade de Brasília 

Revisão 

Equipe da Comissão Editorial 

 

Normas para Publicação 

 

Ao submeter um artigo para publicação na Revista SIPLE, queira observar os 

seguintes requisitos: 

1 - Os trabalhos submetidos para publicação na página da SIPLE deverão ser 

enviados via correio eletrônico – corr-el -  na forma de um arquivo anexado para o 

endereço jcpaes@unb.br, Este endereço de end-el está protegido contra spambots. 

Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. no formato Word for Windows. 

2 - O trabalho poderá conter imagens, gráficos ou tabelas, desde que essas sejam 

disponibilizadas pelo autor, em formato JPG, com definição de 72 dpis. Essas 

imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e 

indicação da fonte de onde foram extraídas. 

3 - O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho do papel A4, 

corpo 12, com espaço entre-linhas de 1,5 linha. Artigos e entrevistas deverão ter entre 

12 e 15 páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas. Resenhas deverão 

ter entre 3 e 5 páginas. Casos especiais, com justificativa aceitável, poderão ser 

considerados para publicação. 

4 - A formatação do texto deverá obedecer às seguintes recomendações: 

4.1 - Título no alto da página, todo em maiúsculas e centralizado; 

mailto:jcpaes@unb.br
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4.2 - Nome do autor duas linhas abaixo do título, alinhado à direita e com as iniciais 

em maiúsculas; 

4.3 - Instituição a que o autor é vinculado logo abaixo do nome do autor, alinhada à 

direita e com as iniciais em maiúsculas; 

4.4 - Os trabalhos serão precedidos de um resumo com palavras-chave; e de um 

abstract (em inglês) com suas respectivas keywords. Ambos os resumos deverão 

conter por volta de cem palavras e as palavras-chave serão no mínimo três. Estes 

resumos com suas respectivas palavras-chave devem vir duas linhas abaixo da 

instituição a que o autor é vinculado, em corpo 11, com alinhamento justificado e 

espaço simples entre linhas; 

4.5 - O corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo do abstract e receber alinhamento 

justificado; 

4.6 - No corpo do texto, os parágrafos deverão ter recuo de 1,25 cm, formatado com 

a tecla TAB; 

4.7 - As citações maiores do que três linhas deverão ser destacadas do texto, com 

distância de 2,5 cm da margem esquerda, e digitadas em corpo 11, sem aspas; 

4.8 - As notas explicativas deverão se restringir ao mínimo indispensável; 

4.9 - As referências bibliográficas de citações textuais deverão ser feitas no próprio 

texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

No interior da cidade planificada destacava-se, portanto, uma cidade letrada que 

"compunha o anel protetor do poder e o executor de suas ordens" (RAMA, 1985, 43), 

não deixando de constituir, ela própria, também uma forma de poder. 

4.10 - As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo 

completo ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

Artigos em livros 

NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita no tempo: memória, ordem e progresso 

nas crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio et al.  A crônica - o gênero, sua 

fixação e suas transformações no Brasil . Campinas: Editora da Unicamp, 1992, 

p.75-92. 
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Artigos em publicações periódicas 

MARQUES, Reinaldo. Meio de campo. Margens/Margenes- Revista de Cultura . 

Belo Horizonte, n.1, 2002, p.86-89. 

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

CARROL, Lewis. Aventuras de Alice. 21  Ed. São Paulo, 1994. Disponível em: 

www.bn.br Acesso em: 8 mar. 1997. 

Monografias consideradas em parte 

ALENCAR, José de. O guerreiro. In: _____, Ubirajara . [s.n.t.] cap. 3. Disponível em: 

www.vestibaboom.com.br . Acesso em: 30 nov. 2000. 

Periódicos considerados no todo 

JOURNAL OF TECHNOLOGY EDUCATION. Blacksburg(Va): Virginia Polytechnic 

Institute and State University, 1989. Disponível em: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. 

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

PRICE-WILKIN, John. Using the World Wide Web to Deliver Complex Eletronic 

Documents: Implications for Libraries. The Public? Acess Computer Systems 

Review, v.5, n.3, p.5-21, 1994. Disponivel em: gopher://info.lib.uh.edu.70/e 

journals/pacsreview/n3/pricewil.5n3.Acesso em:28 jul. 1994 

Para os casos omissos, consultar: FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para 

normalização de publicações técnico-científicas . 6. ed. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2003. 

4.11 - As referências mencionadas no item acima deverão ser formatadas com espaço 

entre-linhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS", sendo que esta deverá ser colocada duas linhas após o final do 

texto; 

4.12 - O trabalho não deverá conter nenhum outro tipo de formatação, além dos aqui 

mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos editores. 

 

Endereço Postal da Revista Siple 

 

Editor-Chefe/Revista SIPLE - Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 

(LET) - UnB - IL 
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Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte ICC Centro  Corredor do LET - sala 

10 

CEP.: 70.910-900 

Brasília-DF 
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Mudança de atitude dos aprendentes chineses em 

relação à aprendizagem do português (PLE) 

Escrito por Maria José dos Reis Grosso (Universidade de Macau) e Ricardo Moutinho 

(Universidade de Macau)    

 

Resumo: 

Um dos objetivos deste texto é apresentar características do perfil do aprendente de 

português, universitário, em fase inicial de aprendizagem, falante nativo de chinês e 

em contexto de não imersão linguística que frequenta os cursos de Português da 

Universidade de Macau, na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde 

a língua portuguesa tem o estatuto de língua oficial até 2049. Destacam-se os dados 

relativos às atitudes que estes aprendentes têm em relação à língua portuguesa, aos 

falantes nativos e ainda ao modo como a própria aprendizagem do Português Língua 

Estrangeira (PLE) decorre. 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, perfil do aprendente, atitudes 

Abstract: In this article, we will present features of the profile of some learners of 

Portuguese as a Foreign Language (PFL), who are Chinese native speakers and 

university students, attending PFL courses at a initial level in Macau Special 

Administrative Region (SAR, China), where Portuguese language has an official status 

until 2049. We highlight data concerning to the attitudes those learners have about the 

Portuguese language, its native speakers and the way those students, who are not 

engaged in a immersion context, learn the target language. 

Keywords: Portuguese as a Foreign Language, learner’s profile, attitudes 

 

Um dos objetivos deste texto é apresentar características do perfil do aprendente de 

português, universitário, em fase inicial de aprendizagem, falante nativo de chinês e 

em contexto de não imersão linguística que frequenta os cursos de Português da 

Universidade de Macau, na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde 

a língua portuguesa tem o estatuto de língua oficial até 2049. 

Destacam-se os dados relativosàs atitudes que estes aprendentes têm em relação à 

língua portuguesa, aos seus falantes nativos e ao modo como a própria aprendizagem 

do Português Língua Estrangeira (PLE) decorre. 
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O termo atitude é frequente em diversas áreas do conhecimento e sendo 

constantemente referida como um forte indicativo do sucesso académico (Dӧrnyei, 

2005:33)[1]. A partir dos anos 1970, é relevante na área do ensino aprendizagem das 

línguas, surgindo ligada principalmente à Abordagem Comunicativa. Os trabalhos do 

Conselho da Europa, particularmente o Quadro Europeu Comum de Referência, põe 

em relevo o papel da construção de  atitudes na promoção duma cidadania 

democrática, considerando que  “as  atitudes e temperamentos são parâmetros que 

devem ser levados em conta na aprendizagem e ensino das línguas” (CONSELHO 

DA EUROPA, 2001:33). 

O PLE no contexto universitário, o caso da Universidade de Macau 

Segundo Moutinho & Almeida Filho (2012), ensinar PLE em qualquer universidade 

não é uma tarefa simples, muito menos de fácil justificativa. Com exceção ao ensino 

de algumas línguas como inglês, francês , espanhol (línguas que já conquistaram 

lugares de relevo) ou até mesmo o italiano (LE) com uma universidade própria 

(Universitá Italiana per Stranieri), o ensino de português (LE) deve ainda passar por 

um “teste de importância” ou “de necessidade” para se institucionalizar. Isso quer 

dizer que, ao ensino de português, deve vir ligada uma gama de necessidades 

específicas e de vontades e de interesses políticos que justifiquem o ensino desta 

língua no contexto universitário. Exemplos disso são os cursos para fins específicos 

(português para turismo e hotelaria, para economia, para médicos) ou em alguns 

casos, cursos de licenciatura em letras com ênfase em língua portuguesa e suas 

literaturas ou em língua portuguesa e linguística.Independente do conteúdo dos 

curricula para Cursos de Licenciatura em PLE, qualquer dos cursos referidos 

deveria  focalizar também temas específicos de interesse do público aprendente de 

PLE. 

Por esta razão, segundo Moutinho e Almeida Filho (2011:68): 

(...) ensinar PLE na Universidade pode ser uma tarefa transdisciplinar 
que obriga os professores a entenderem não apenas da língua que 
ensinamos, mas também dos temas e áreas de conteúdos reais 
disciplinares com os quais decidamos trabalhar nos cursos. 

Na Universidade de Macau, o ensino do Português como Língua Estrangeira (PLE) 

existe oficialmente desde a criação do Departamento de Português na instituição em 

1990 (embora já houvesse cursos destinados a este fim desde 1980, ano de fundação 

da antiga Universidade da Ásia Oriental, atual Universidade de Macau). Nesta 

universidade, o PLE é ensinado obrigatoriamente nos cursos de Licenciatura em 

Estudos Portugueses e no Curso da Licenciatura de Direito. A área do direito é uma 

área privilegiada para o ensino/aprendizagem do português, pois o português direta 

ou indiretamente continua a ser imprescindível neste domínio, uma vez que o sistema 

jurídico de Macau é de base portuguesa  e que nem todas as leis ainda estão 

traduzidas para o Chinês,  como  é o caso das da área fiscal, em que o próprio Código 

só está disponível em português (MOUTINHO , MARTINS & NUNES, 2011). 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/Revista%20SIPLE%20n%205.docx%23_ftn1
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 A língua portuguesa (PLE) também é ensinada, com caráter de disciplina optativa, a 

um  público universitário geral constituído por alunos da área de engenharia, 

administração, história, economia etc. No total, são727 alunos que frequentavam o 

português (PLE) como língua opcional, no início do ano letivo 2013-2014. O número 

de alunos a frequentar a Licenciatura de Estudos Portugueses (com disciplinas 

obrigatórias em português) é de 267 alunos.  Nos estudos pós-graduados, no 

mestrado e doutoramento, são 55 o número de mestrandos repartidos pelo Mestrado 

em Tradução (25) e por Língua e Cultura Portuguesa (30). Os doutorandos em 

português são 8 (Linguística e Estudos Literários) . 

O público adulto da Universidade de Macau, aprendente de PLE 

O público-alvo primeiramente selecionado como objeto de estudo é o público falante 

adulto de língua materna chinesa, aprendente de português, que frequenta os cursos 

de PLE da Universidade de Macau. 

Os dados resultam da aplicação de inquéritos (ou questionários) a aprendentes dos 

Cursos de Licenciatura em Estudos Portugueses e dos Cursos de PLE como 

disciplinas optativas. 

O inquérito, que foi elaborado em uma versão bilíngue (português/chinês) seguiu o 

mesmo modelo aplicado em 1993 por Grosso (1999/2007) e por Godinho (2oo6) com 

base nos tipos de informação descritos no Council of Europe Modern Languages 

Projectdisponível emRichterich& Chancerel (1980). O inquérito é constituído de 27 

questões relacionadas a diferentes variáveis e com a identificação do público 

aprendente, abrangendo motivação, necessidades de comunicação, atitudes, 

interesses e dificuldades, agrupando aspectos em diferentes grupos de fatores 

(físicos, cognitivos, afetivos, socioculturais e educativos).Para este estudo, focamos 

a nossa análise em questões que tratam especificamente de identificação do 

aprendente, atitude relacionadas à língua portuguesa, aos seus falantes nativos e às 

dificuldades na aprendizagem. Além do inquérito, havia a proposta dum tema 

previamente selecionado a ser desenvolvido por escrito por todos os respondentes. 

Com base neste texto e por razões operatórias, perspetivou-se uma calibragem, o 

que nos permitiu agrupar o público-aprendente de acordo com os níveis propostos 

no Quadro Europeu (A1 a C2). Como estamos trabalhando apenas com alunos do 

nível inicial, utilzamos apenas os dados referentes ao nível A1 para este trabalho. De 

acordo com o Conselho da Europa (2001:49), o aprendente do nível A1, na escala 

global tem as seguintes características: 

“ 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 aspetos 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”. 
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Considerámos também para a análise um nível A0 para os aprendentes que 

desenvolveram a proposta presente no inquérito numa outra língua diferente do 

português ou só com algumas palavras em português sem um tipo de texto 

minimamente organizado. Posteriormente, todos os dados foram quantificados 

estatisticamente com usodo software SPSS. 

No inquérito, incluímos também perguntas de caráter exploratório (sem opções de 

resposta previamente elaboradas) para sabermos quais eram as outras dificuldades 

ou inquietudes que os aprendentes apresentavam em um nível inicial de 

aprendizagem. Como se tratavam de aprendentes que ainda não apresentavam, em 

sua maioria, um domínio básico da língua-alvo, as respostas que obtivemos para 

esses níveis (A0 e A1) também foram todas dadas em língua chinesa ou em outra 

língua diferente do português. Estas respostas também serão levadas em 

consideração em nossa análise. 

A relação entre a atitude positiva (em relação à língua alvo e aos falantes da dessa 

língua)e o sucesso da aprendizagem é objeto de interesse de 

professores/investigadores há mais de trinta anos.Em trabalhos como os de Gardner 

& Lambert (1972), em que a motivação é um construto feito de certas atitudes, embora 

seja difícil saber explicitamente quais são as atitudes e o grau com que se manifestam, 

assim e de acordo com o Conselho da Europa (2001:12), a promoção duma cidadania 

democrática passa também pela construção de atitudes, saberes e capacidades 

necessárias na autonomia do aprendente e na reflexão consciente e na 

cooperação  com os outros. Atitudes, temperamentos e outros traços da 

personalidade do aprendente são critérios a considerar na aprendizagem e ensino 

duma língua. 

Identificação do público chinês  aprendente de português  na Universidade de Macau 

Num universo de 498 alunos, 456 alunos pertenciam a A (323 ao nível A0, 81 ao nível 

A1 e 52 ao nível A2). Pertenciam ao descritor B do Quadro Europeu Comum de 

Referência  42 alunos(35 ao nível B1 e 7 ao nível B2).Nenhum respondente revelou 

conhecimentos na escrita a nível do C1 ou C2. 

Portanto, o público-aprendente analisado aqui (ou seja, dos níveis A0 e A1) contava 

com 404 aprendentes no total. Dentro do universo desses aprendentes, a maioria é 

do sexo feminino. 
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Gráfico 1a: distribuição dos informantes 

A0 por sexo 

    

 

Gráfico 1b: distribuição dos informantes 

A1 por sexo 

  

São todos jovens adultos que ainda não atingiram os 26 anos e que têm o 

chinês/cantonês como língua materna. 

 

Gráfico 2a: Distribuição dos informantes 

A0 por língua materna 

    

 

Gráfico 2b: Distribuição dos informantes 

A1 por língua materna 

 

Quanto à necessidade de saber português, para o nível A0, mais de 50% respondeu 

que sim, masum grupo de 14% respondeu que não. O restante (pouco mais de 32%) 

preferiu não opinar. O grupo de 14%, embora pareça ínfimo, é considerável uma vez 

que a maioria desses alunos escolheu o curso de Licenciatura em Estudos 

Portugueses. Verificando que, após um ano de estudo da língua, ainda são calibrados 

no nível A0, considerámos  que o baixo desempenho na língua-alvo pode estar ligado 

a algum tipo de desmotivação ou outros fatores (que exigem mais investigação) que 

se refletem no desinteresse pela língua. 
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Gráfico 3a: Necessidade de estudar 

português em A0 

    

 

Gráfico 3b: necessidade de se estudar 

português em A1 

  

Já para os aprendentes do nível A1, este desinteresse é menos saliente, fazendo 

parte de um universo de 6,17% dos alunos. É interessante observar que, nos níveis 

mais altos (A2, B1 e B2), os aprendentes vão reconhecendo cada vez mais a 

importância de se aprender português, registando-se 5,77% de desinteresse pela 

língua em A2, 5,71% em B1 e 0% em B2. Porém, não vamos tratar destes pontos 

neste trabalho, uma vez que concentramos a nossa investigação nos aprendentes de 

nível inicial (A0 e A1). Porém, é evidente que quanto mais o aprendente adquire a 

língua alvo,mais se sente “à vontade” nesse novo espaço, interagindo nele com mais 

frequência e, consequentemente, diminuindo o  “estranhamento” pela língua 

estrangeira,  muito presente nos níveis iniciais(ALMEIDA FILHO, 1993). Isso leva o 

aprendente a reconhecer a relevância dessa língua, quer porque a use para agir no 

mundo nas práticas sociais diárias, quer porque a considere sua, parte de sua 

identidade como sujeito atuante no mundo. 

Atitude e aprendizagem de PLE 

Em relação à atitude sobre a língua portuguesa, as respostas dos aprendentes nível 

A0 vão na mesma direção daquelas do nível A1, ou seja, consideram-na difícil, rica e 

musical. Nos gráficos abaixo, os números de 1 a 3 representam o grau de 

concordância que os aprendentes atribuem a cada afirmação (em que 1 é o grau mais 

alto de concordância e 3, o mais baixo). 
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Gráfico 4a: Língua portuguesa (difícil) - 

nível A0 

    

 

Gráfico 4b: Língua portuguesa (difícil) - 

nível A1 

  

Para o nível A0, somente 2,94% dos aprendentes apresentaram o grau mais baixo de 

concordância para a afirmação “a língua portuguesa é difícil”. Aqui aparece mais um 

caso claro de desmotivação, indicando que, quando os alunos inquiridos ainda não 

apresentam qualquer domínio da língua-alvo, tendem a criar uma barreira que pode 

se tornar intransponível na maioria das vezes: a barreira da dificuldade ou até mesmo 

da impossibilidade de se adquirir a língua desejada. O que podemos apontar como 

aspeto positivo no gráfico acima apresentado é o facto de 24,91% dos alunos (ou seja, 

a maioria dos que se manifestaram) não concordarem totalmente com a afirmação. 

Ou seja, estes alunos ainda não criaram a tal barreira por completo, o que pode 

significar que ainda acham possível alcançar o objetivo de serem falantes de 

português no futuro. 

Outro facto significativo foi o alto grau de abstenção para esta afirmação: 52,94% dos 

inquiridos não quiseram ou não souberam responder. 

Para no nível A1, já tivemos um índice maior (11,11%) de aprendentes que não 

concordam com a afirmação de que a língua portuguesa é difícil. Porém, a grande 

maioria (54,32%) atribui um alto grau de concordância a esta afirmação, talvez por 

não sentirem um avanço claro nos últimos tempos em relação aos seus processos de 

aprendizagem na língua portuguesa. Outro fator interessante é que o índice de 

abstenção em A1 é de 8,64%, o que pode representar que, pelo facto de esses 

aprendentes já terem uma maior “vivência” na língua-alvo (uma vez que, por terem 

um nível mais elevado do que os aprendentes A0, já a praticam por mais tempo) 

sentem-se mais aptos para atribuírem algum valor a essa afirmação.  
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Gráfico 5a: Língua portuguesa (musical) - 

nível A0 

    

 

Gráfico 5b: Língua portuguesa (musical) - 

nível A1 

  

Quanto à musicalidade, temos dados muito parecidos entre aprendentes do nível A0 

e A1. Enquanto 14,71% dos alunos não apresentam um grau considerável de 

concordância para essa afirmação em A0; 19.75% apresentam o mesmo 

posicionamento em A1. A grande maioria (52,94% em A0 e 64,2% em A1) atribui um 

grau mais elevado de concordância em relação à musicalidade da língua portuguesa. 

Esta perceção indica uma visão mais positiva da língua conforme os aprendentes vão 

alcançando um nível de proficiência  mais elevado na mesma. 

  

 

Gráfico 6a: Língua portuguesa (rica) - nível 

A0 

    

 

Gráfico 6b: Língua portuguesa (rica) - nível 

A1 

  

O mesmo acontece no gráfico 6, que indica a atitude dos aprendentes em relação à 

riqueza da língua portuguesa. Tanto os aprendentes A0 quantos os  de A1 
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manifestam-se positivamente quanto a essa afirmação, porém, mais uma vez, temos 

os aprendentes de nível A1 com uma atitude positiva maior. 

Relativamente à atitude dos aprendentes em relação aos falantes de língua 

portuguesa, temos, em geral, opiniões bem positivas. A maioria, tanto para o nível A0 

quanto para o A1, destacou as características “simpáticos”, “alegres” e “hospitaleiros” 

para os falantes da língua-alvo. As características “honestos” e “solidários” também 

tiveram um certo destaque. Estes resultados podem parecer um pouco abstratos, 

considerando que são aprendentes de nível inicial e que, por isso, provavelmente não 

devem manter contacto com falantes nativos da língua-alvo (a não ser com alguns de 

seus professores, pois a maioria, no nível inicial, tem aulas com professores chineses 

bilíngues). Contudo, é importante mencionar que, em Macau, a presença de falantes 

nativos de língua portuguesa ainda é muito evidente, facilitando a possibilidade de 

aprendentes de PLE terem contacto e, consequentemente, desenvolverem alguma 

atitude (positiva ou negativa) em relação aos sujeitos nativos da língua-alvo. É o que 

poderemos também perceber no gráfico 8 (contacto com falantes de português). 

 

Gráfico 7a: Atitude dos aprendentes de 

PLE (nível A0) em relação aos falantes da 

língua-alvo 

Por ordem dos valores representados (da 

esquerda para direita) 

• a. simpáticos 73.53% 

• b. antipáticos 26.47% 

• c. trabalhadores 41.18% 

• d. preguiçosos 26.47% 

• e. alegres 55.88% 

• f. tristes 23.53% 

    

 

Gráfico7b: Atitude dos aprendentes de 

PLE (nível A1) em relação aos falantes da 

língua-alvo 

Por ordem dos valores representados (da 

esquerda para direita) 

• a. simpáticos 84.81% 

• b. antipáticos 4.94% 

• c. trabalhadores 30.86% 

• d. preguiçosos 24.69% 

• e. alegres 60.49% 

• f. tristes 11.11% 
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• g. honestos 38.24% 

• h. desonestos 23.53% 

• i. solidários 35.29% 

• j. invejosos 20.59% 

• k. hospitaleiros 67.65% 

• l. outras 17.65% 

• g. honestos 39.51% 

• h. desonestos 3.70% 

• i. solidários 34.57% 

• j. invejosos 19.75% 

• k. hospitaleiros 79.01% 

• l. outras 3.70% 

  

A maioria dos aprendentes do nível A0 utiliza o português para fins profissionais ou 

de estudos. Poucos utilizam a língua portuguesa com os amigos, diferentemente do 

que se observou no nível A1. Contudo, é importante mencionar que em todos os níveis 

os aprendentes terão contacto com professores nativos (embora com menos 

frequência no nível A0). 

 

Gráfico 8a: Contacto com falantes de 

português (A0) 

• a. contacto com amigos (ou 

professores) fora ou dentro do local 

de trabalho/estudo. 

• b. Contacto no trabalho ou em 

estágios 

• c. Outros 

    

 

Gráfico 8b: Contacto com falantes de 

português (A1) 

• a. contacto com amigos (ou 

professores) fora ou dentro do local 

de trabalho/estudo. 

• b. Contacto no trabalho ou em 

estágios 

• c. outros 

  

A atitude em relação à aprendizagem -dados de caráter qualitativo 
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Conforme já mencionado, incluímos no inquérito itens de caráter mais exploratório 

para identificarmos outros elementos que não estavam, por alguma razão, presentes 

nas perguntas com respostas do tipo múltipla escolha. Um desses itens é o qual 

julgamos mais interessante para complementar os dados deste trabalho. O 

aprendente deveria completar a seguinte frase: “Durante as aulas, as coisas correriam 

melhor se...” Dos 404 aprendentes pertencentes aos níveis A0 e A1 que responderam 

ao questionário, apenas 97 forneceram alguma resposta à esse item. Todas as 

respostas dos níveis foram fornecidas em chinês ou em inglês pelos aprendentes. Por 

isso, procedemos à tradução das mesmas com o auxílio de nossos assistentes de 

pesquisa. Obtivemos afirmações de diferentes tipos, umas mais de caráter 

pedagógico (centradas nas ações do professor) e outras de caráter mais autónomo 

(aquelas em que, segundo o aprendente, o sucesso ou insucesso da aprendizagem 

dependia exclusivamente dele). Ainda pudemos constatar a presença de duas 

perspectivas de ensino/aprendizagem nas afirmações dos aprendentes. Uma de 

caráter tradicional (quando, segundo o aprendente, o seu sucesso na aprendizagem 

está relacionado somente com aspectos particulares da sua competência linguística, 

exercícios mecanicistas e estratégias do método tradicional como a tradução e a 

memorização) e outra de caráter mais interacional (quando o aprendente relaciona a 

aprendizagem/aquisiçãoda língua a práticas sociais quotidianas e à autoria social). 

Contrariamente do que é observado em muitos estudos sobre o aprendente chinês, 

as afirmações desses aprendentes já indicam alguma preferência maior pela 

autonomia e pela abordagem sociointeracional de ensino/aprendizagem de línguas. 

Das 97 afirmações recolhidas, pelo menos, 27 delas apresentam essa característica. 

Consideremos uma mudança significativa de atitude por parte dos aprendentes 

chineses de Macau em relação aos estudos anteriores (Grosso, 1997; Godinho, 

2006). Abaixo, disponibilizamos essas 27 afirmações na Tabela 1: 

Tabela 1: Durante as aulas, as coisas correriam melhor se… 

Aluno 1 Tivesse trabalho em grupo 

Aluno 2 
Se eu tivesse mais oportunidade de falar português na minha vida 

quotidiana 

Aluno 3 
Tivesse mais exercício; o período de aprender português fosse mais 

longo; tivesse mais comunicação 

Aluno 4 
Se eu reforçasse praticar a minha audição; visse filmes de português; 

falasse mais português 

Aluno 5 
Conhecesse mais coisas sobre a cultura portuguesa; ouvisse música 

portuguesa; visse filme português 
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Aluno 6 
Estudasse português frequentemente; tentasse ver programas 

televisivos portugueses; praticasse português com os colegas 

Aluno 7 
Tivesse mais discussões nas aulas; tivesse mais tarefas de audição; 

tivesse mais vídeos e materiais de aprendizagem 

Aluno 8 
Se eu pudesse aprender o português quotidiano e conhecer os 

hábitos dos portugueses 

Aluno 9 
Se na vida quotidiana houvesse mais falantes portugueses; se a 

língua quotidiana de Macau fosse o português 

Aluno 10 Se eu ouvisse, falasse e escrevesse mais português 

Aluno 11 
Se dessem mais informações concretas acerca dos capítulos; entre 

os colegas tivesse mais comunicação e tivesse mais atividades 

Aluno 12 
Se na vida quotidiana houvesse mais contacto com falantes 

portugueses, eu poderia aprender melhor português 

Aluno 13 

Se fosse ensinado mais diálogo quotidiano; se o ensino da pronúncia 

ocupasse mais tempo nas aulas; se o exercício da escrita pudesse 

ser menos: tudo iria correr melhor 

Aluno 14 
Tivesse mais oportunidades de praticar português fora das aulas; se 

as cadeiras de português pudessem ser mais diversificadas 

Aluno 15 Se eu fizesse os exercícios, lesse mais livros e ouvisse o rádio 

Aluno 16 
Se nas aulas houvesse mais comunicação entre alunos; se as aulas 

pudessem ser mais interativas e interessantes 

Aluno 17 

Se tivesse mais envolvimento da cultura portuguesa nas cadeiras a 

fim de fazermos amigos portugueses; se lesse mais livros relativos a 

português; se tivesse a oportunidade de visitar a Europa 

Aluno 18 
Se tivesse nas aulas mais atividades e comunicações. Não gosto da 

contagem da frequência 
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Aluno 19 

Se tivesse mais atividades com filmes e vídeos tutoriais; se as salas 

de aula pudessem ser ordenadas nos pisos mais baixos. Não quero 

a contagem da frequência 

Aluno 20 
Se eu passasse mais tempo no estudo, pesquisasse mídias para 

estudar português e fazer amigos portugueses 

Aluno 21 

Se eu lesse mais livros e revistas portuguesas; comunicasse mais 

com falantes portugueses; ouvisse mais português, como por 

exemplo ver filmes portugueses 

Aluno 22 
Se eu ouvisse músicas portuguesas; tivesse uma visita de campo em 

Portugal para conhecer a cultura portuguesa 

Aluno 23 
O conhecimento ensinado devia corresponder à necessidade dos 

alunos 

Aluno 24 
Seria melhor que se aumentasse mais aulas de português; se a turma 

fosse menor; poderia levar-se a cabo atividades interativas 

Aluno 25 
Se eu praticasse mais a minha audição; se tivesse atividades 

interativas; se tivesse projetos da oralidade 

Aluno 26 

Se levassem a cabo mais atividades portuguesas extracurriculares; 

eu devia ler mais livros portugueses e comunicar em português na 

vida quotidiana 

Aluno 27 

Houvesse mais interações relativas a português; as concepções 

básicas explicadas pelo professor fossem mais claras; as aulas 

fossem mais interessantes 

Podemos observar que nenhuma dessas afirmações fazem referência explícita a um 

ensino predominantemente tradicional. Em duas delas, inclusive, podemos verificar 

uma total quebra em relação à essa perspectiva (alunos 18 e 19– “Não gosto da 

contagem de frequência”; “Não quero a contagem de frequência”). Embora nas outras 

afirmações (70, no total), não pudemos constatar o mesmo, não são todas elas que 

defendem uma perspectiva mais estrutural. Algumas indicam falhas de nível pessoal 

(“se eu passasse mais tempo no estudo”) ou pedagógico-administrativo (“Se não 

mudasse o professor frequentemente”; “Se o professor desacelerasse o processo do 

ensino; enumerasse mais exemplos nas aulas”; “se a turma pudesse ter menos alunos 

para que o efeito do ensino fosse melhor”; “Se nas aulas pudesse ter mais música”; 

se o quarto ano da licenciatura fosse obrigatório”). Outras até apresentam uma 
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mistura de perspectivas, indicando que algo ainda está em transição (“Se eu 

aprendesse mais léxico por mim mesmo, consultasse mais livros e tentasse praticar 

português desde que tivesse a oportunidade”). 

Conclusões 

Com base nos dados aqui apresentados, verificamos que o aprendente adulto, inicial 

de PLE da Universidade de Macau, é maioritariamente feminino, falante de cantonês 

e com menos de vinte e seis anos. 

Embora reconheçam a necessidade de estudar português, o grupo A0 revela algum 

desinteresse, o que é contrário nos outros níveis. O interesse sobe à medida que sobe 

o nível. Quanto à atitude sobre a língua portuguesa, acham-na difícil, musical e rica, 

mantem-se a tendência anterior (Grosso, 1997), musical erica sobem com o nível de 

proficiência, baixando o itemdifícil. A mesma tendência é verificada em relação à 

atitude perante os falantes nativos de língua portuguesa, consideram-nos simpáticos, 

alegres e hospitaleiros, seguindo-se honestos e solidários. Os dados apresentados 

também estão relacionados com os contactos com os falantes nativos de língua 

portuguesa: em A0 emerge o  domínio profissional ou público (no trabalho e em 

estágios), enquanto que a partir de A1 se salienta o contacto no domínio privado e 

educativo (com amigos e com os professores). 

Quanto aos dados de caráter mais qualitativo, notamos a indicação de uma mudança 

de atitude por parte dos aprendentes de Macau comparativamente a trabalhos 

realizados anteriormente (Grosso, 1997; Godinho, 1999), em que a maioria dos 

aprendentes inqueridos optavam por um ensino de cunho mais tradicional e baseado 

apenas em gramática e vocabulário. Esta mudança pode estar relacionada à política 

chinesa de reforma do ensino superior, em que se prioriza a autonomia do 

aprendizado. Apenas para se ter uma ideia, recentemente, algumas instituições de 

ensino superior do país, como a Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da 

China, localizada na cidade de Shenzhen (próximo a Macau), rejeitaram ou 

demonstraram descontentamento em relação à aplicação do gaokao(exame nacional 

de admissão ao ensino superior na China), que foca em métodos como a 

memorização em detrimento da criatividade. Porém, talvez esta mudança de atitude 

por parte dos aprendentes da Universidade de Macau esteja na própria percepção 

sobre a ineficácia de um ensino tradicional, que foca em regras meramente 

gramaticais e de pouco uso social. Estas hipóteses terão de ser avaliadas nos 

próximos trabalhos. 
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Língua, Cultura, Aprendizagem: Contributos para 

uma Abordagem Intercultural ao EnsinoPortuguês 

Língua Estrangeira em Macau 

Escrito por Ana Paula Dias - Doutoranda da Universidade Aberta de Lisboa   

 

Resumo 

O sucessodo processo de ensino e aprendizagem de uma LE, sobretudo quando é 

tipologicamente afastada da língua dos aprendentes, como no caso do ensino do PLE 

a alunos chineses, depende muito da comunicação intercultural eficaz entre os 

participantes. Importa ter presentes as relações entre língua, aprendizagem e cultura 

e a forma como interagem para dar forma aos estilos culturais de aprendizagem, 

evitando caraterizar os alunos chineses através de estereótipos como a passividade 

e as dificuldades na aprendizagem do PLE. Compreender as caraterísticas e 

necessidades destes alunos e da sua comunidade é fundamental para desenvolver 

um currículo e aprendizagem eficazes. 

Palavras-chave: ensino de PLE, abordagem intercultural, alunos chineses 

Abstract 

The success of the process of teaching and learning foreign languages, especially 

when they are typologically distant from the learners’mother tongue, as the case of the 

teaching of the Portuguese language to Chinese students, relies heavily on the 

successful intercultural communication between participants. It is important to bear in 

mind the relationship between language, learning and culture and how these interact 

to form cultural learning styles. We must avoid feature Chinese students through 

stereotypes as being passive students and having difficulty in learning Portuguese. To 

understand their characteristics, needs and their community,it is critical to develop an 

effective learning curriculum. 

Keywords: teaching Portuguese as a foreign language, intercultural approach, 

Chinese students 

  

Língua, cultura e aprendizagem – que relações? 

Desde o século XIX – passando pela hipótese de Sapir-Whorf[1]aos estudos de 

linguística cognitiva sobre a relação entre linguagem e pensamento – a ideia de que 

as línguas influenciam as maneiras de pensar e ver o mundo tem acompanhado as 

teorizações sobre a relação entre a língua, a cultura e a aprendizagem. Algumas 
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dessas teorias alegavam, por exemplo, que se um idioma não dispusesse de uma 

palavra para designar um determinado conceito, então os seus falantes não seriam 

capazes de entender esse conceito; ou que se um idioma não dispusesse de futuro 

do indicativo, os seus falantes simplesmente não seriam capazes de compreender a 

noção de tempo futuro. Essas teorias estão, no entanto, ultrapassadas. 

Na verdade, esta linha de argumentação revelou-se pouco sólida: note-se que quando 

se faz uma pergunta em português-padrão, do tipo “Tu vens amanhã?”, a noção de 

futuro é perfeitamente clara, embora o tempo verbal usado na pergunta seja o 

presente. Da mesma forma, um locutor falante de português que nunca tenha ouvido 

a palavra “saudade” pode perfeitamente compreender o conceito que ela exprime. Se 

o inventário de palavras e estruturas gramaticais disponíveis na nossa língua 

determinasse o que podemos aprender, seria impossível aprender coisas novas. 

No entanto, a pesquisa recente aponta para o facto de que, quando aprendemos uma 

língua materna (LM), adquirimos efetivamente certos hábitos de pensamento que 

moldam a nossa experiência de formas significativas e, muitas vezes, 

surpreendentes. Rule, Freeman & Ambady (2011), investigadores no âmbito da 

neurociência cultural, afirmam que existe uma interessante diversidade de processos 

mentais básicos e os seus estudos orientam-se para a investigação de como a cultura 

influencia o funcionamento do cérebro. 

Antes de prosseguir, há que referir que embora os investigadores possam descrever 

uma norma — uma maneira comum de pensar ou de comportar-se entre os membros 

de um grupo cultural — estas são generalizações. Para alguns indivíduos dentro do 

grupo, ela não será totalmente precisa. 

Salvaguardada esta questão, esta área de investigação mostra que existe 

maleabilidade na estrutura neural, em função da exposição cultural. Dito de outra 

forma, é como se o cérebro fosse uma espécie de “esponja” que absorvesse 

informação cultural: embora os cérebros de pessoas de culturas diferentes não 

tenham grandes diferenças estruturais, certas conexões neurais são mais acentuadas 

numa determinada cultura. Ambady & Bharucha (2009) procuram analisar a forma 

como a cultura afeta a ativação neural, sugerindo que o cérebro se reorganiza quando 

exposto a uma cultura durante a vida inteira e que as conexões entre os neurónios se 

modificam, fazendo com o cérebro desenvolva uma espécie de “lentes culturais”, 

através das quais percepciona o mundo. 

Por seu turno, R. Jakobson (apud DEUTSCHER, 2010:151) afirmou: “As línguas 

diferem essencialmente no que elas devem transmitir e não no que elas podem 

transmitir.”[2]Ou seja, se línguas diferentes influenciam as nossas mentes de 

maneiras diferentes, isso não é devido ao que a nossa língua nos permite pensar, mas 

sim por aquilo que habitualmente nos obriga a pensar. Por outro lado ainda, as 

representações que os locutores fazem dessa língua têm implicações na forma como 

se relacionam com ela, com o conhecimento e com a aprendizagem – uma língua 
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nunca é um instrumento neutro e acabado ao serviço da comunicação de 

informações. 

Estilos culturais de aprendizagem 

Quando se discutem estilos de aprendizagem, o foco são as diferenças individuais e 

a questão é: como se comportam diferentes indivíduos quando aprendem? Por outro 

lado, quando nos voltamos para a cultura, o foco não são os indivíduos, mas sim o 

que esses indivíduos, encarados coletivamente, compartilham como resultado de 

viver em conjunto ao longo do tempo. 

É corrente assumir-se que o que é importante, valorizado e “certo” para nós é o 

mesmo que noutras culturas. Estes pressupostos “culturais” são comuns: por 

exemplo, assumir que o preto é a cor de luto em todo o mundo (mas na China, Índia 

e no Japão é o branco) ou que as noivas tradicionalmente vestem branco (mas as 

chinesas e as indianas casam de vermelho). No imaginário ocidental, um dragão 

implica a ideia de “perigo”, mas na China os dragões são um símbolo de boa sorte, 

etc. É, pois, essencial saber como as diferentes culturas atribuem sentido ao mundo. 

Para tal, um óbvio primeiro passo poderia ser perguntar aos próprios aprendentes. 

Mas antes disso, uma palavra de advertência: sempre que se fala sobre as diferenças 

culturais, os estereótipos emergem, pelo que há que ter cuidado ao fazer 

generalizações. 

O conceito de “estilo de aprendizagem” (ALONSO& GALLEGO, 2002)[3]refere-se ao 

indivíduo e o conceito de “cultura” refere- se ao grupo; o primeiro sublinha a diferença 

entre os indivíduos e o segundo destaca as semelhanças no interior de um grupo. A 

questão será então saber se uma determinada cultura favorece um determinado estilo 

de aprendizagem.Atualmente a resposta mais consensual é afirmativa e fala-se em 

estilos de aprendizagem “cultural”.Nelson (1995:5)refere que “O mais provável é os 

indivíduos não nascerem com uma predisposição genética para aprender 

analiticamente ou relacionalmente, visualmente ou cinestesicamente... Eles 

aprendem a aprender através dos processos de socialização que ocorrem na famílias 

e grupos de amigos.”[4] 

Por outras palavras, aprende-se a aprender de uma forma particular, através da 

partilha de padrões de comportamento de base cultural, como afirma Singleton 

(1991:36):“Em todas as culturas existem suposições implícitas sobre as pessoas e 

como elas aprendem... que orientam invisivelmente quaisquer processos educativos 

que possam ocorrer... estes pressupostos funcionam como um currículo oculto não 

intencional.”[5] 

Por exemplo, em termos de aprendizagem escolar, do que acontece em sala de aula,o 

comportamento observável de professores e alunos é o resultado de um quadro de 

expectativas, atitudes, valores e crençasque são geralmente assumidos como 

universais:crenças sobre como ensinar e aprender, atitudes em relação ao recurso 

a input visual ao invés de auditivo, rotinas para processar informação de forma global 
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ao invés de forma analítica, padrões de comunicação e assim por diante. Tudo isto 

são aspetos de que os professores não estão geralmente cientes, até que algo os 

obriga a desafiar os seus pressupostos: por exemplo, o contacto com alunos 

de background cultural diferente ou com a realidade de uma turma multicultural. 

Como já referido, o primeiro passo para enfrentar este desafio será tentar saber algo 

sobre as diferentes culturas do alunos e, ao fazê-lo, são igualmente desvendadas as 

assunções ocultas sobre a própria cultura. De certa forma, isso obriga a descobrir as 

percepções próprias e a compará-las com as percepções de outros grupos culturais. 

No entanto, mais uma vez se deve estar ciente dos possíveis estereótipos. Mesmo 

admitindo que um grupo de pessoas possui certas características, há que estar 

sempre consciente de que se trata de generalizações, e de que as generalizações 

podem facilmente conduzir a inferências superficiais sobre os indivíduos de um grupo. 

Ou seja, sempre que se encontra um aluno chinês não se pode presumir que ele está 

em conformidade com os padrões do seu grupo cultural.Uma conclusão consistente 

da investigação em educação, por exemplo, tem sido que, dentro de um grupo, as 

diferenças entre os indivíduos são tantas quanto suas similaridades. Portanto, os 

estilos de aprendizagem cultural, como todos os estilos de aprendizagem, não devem 

ser usados como apenas uma outra maneira de classificar, categorizar e rotular as 

pessoas. Uma importante consequência disto é que a observação empírica é muito 

útil e não significa o mesmo que estereotipar, antes, o que se observa deve ser 

interpretado corretamente em função de cada aluno. 

A pesquisa sobre estilos de aprendizagem cultural é contraditória e tende a oferecer 

resultados conflituantes. Isto pode ser ilustrado com uma situação que tem sido 

objecto de muita discussão e investigação, designada como “o paradoxo do aluno 

asiático” (BIGGS, 1996).Sobretudo a nível da educação secundária e da universidade, 

em instituições ocidentais, os alunos chineses são frequentemente referidos como 

mais passivos, menos intervenientes e mais dependentes do professor.São 

conhecidos por usar a memorização e a repetição, aparentemente sem grande 

compreensão pessoal do que memorizam; por outras palavras, parecem adotar o que 

tem sido designado como uma abordagem de “superfície”, ao invés de “profunda”, ao 

estudo.No entanto, o seu nível de sucesso nos exames é relativamente elevado; e 

apesar da tendência para aprender de cor, evidenciam uma maior eficácia na 

utilização de estratégias de estudo do que os estudantes ocidentais. Poder-se-á 

perguntar como é possível e, sobretudo, o que está errado na interpretação ocidental 

do estilo chinês de aprendizagem. 

Favaro (2002) adianta alguns factos concretos susceptíveis de ajudar a compreender 

tal paradoxo. A autora refere que no final do primeiro semestre escolar do primeiro 

ano da escola primária, os alunos chineses aprendem 160 caracteres escritos 

diferentes, o alfabeto latino, a pronúncia relevante na língua nacional chinesa e o 

significado de cada palavra.No segundo semestre, as crianças chinesas memorizam 

palavras novas através de contos e poemas curtos, que repetem, copiam por escrito 
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e leem coletivamente em voz alta. Nesse segundo semestre aprendem ainda mais 

220 caracteres, e em seguida, ao longo dos anos, aprendem uma média de um ou 

dois caracteres novos todos os dias, para que, no final do sexto ano de escola 

primária, possam dominar cerca de 2500 caracteres. Tendo em conta que é 

necessário memorizar cerca de 9000 caracteres para conseguir ler literatura, pode 

entender-se o enorme esforço destes alunos. 

Culturas de herança confucionista e “face” 

No entanto, estes são apenas alguns dos aspectos a considerar. Os alunos chineses 

(quer da China Continental, quer da Região Administrativa Especial de Macau) 

inserem-se naquilo que tem sido designado como as “culturas de herança 

confucionista” (BOND, 1986 e 1996; BIGGS, 1994; BRAND, 1987; LAU, 1996; 

WATKINS& BIGGS, 1996; WONG, 1996 e 1998), a par dos alunos de países como 

Japão, Coreia, Vietname, Taiwan, Hong Kong e Singapura. O confucionismo salienta 

os benefícios das relações hierárquicas fixas que assentam no respeito pela idade, 

antiguidade, posto e ascendência familiar.Por conseguinte, o professor é muitas 

vezes visto como uma figura de autoridade, aquele que deve saber tudo, mas também 

como um adulto que, tal como pais, ajuda os alunos a desenvolverem-se como seres 

humanos integrais. Pacheco&Moutinho (2009:1) referem a este propósito que há que 

“considerar o papel da tradição confucionista, na qual a interação entre professor e 

aluno é hierarquizada, pois o primeiro é visto como um modelo, detentor do saber, 

responsável pela educação e pela formação do carácter do aluno como indivíduo (Ho, 

2001)”. No entanto, a responsabilidade pela aprendizagem é atribuída aos estudantes 

e estes são encorajados a dar o seu melhor. A capacidade intelectual é valorizada, 

mas não é suficiente – o que também é necessário e esperado é diligência, esforço e 

resistência para alcançar o sucesso académico. 

Apesar disto, os asiáticos são frequentemente bons alunos e muitos trabalhos têm 

tentado explicar este “paradoxo do aluno asiático”. Os dados apontam, por exemplo, 

que os alunos chineses parecem ver a combinação da memorização com a 

compreensão como normal, porque acreditam que “se realmente entenderem 

amatéria, terão uma sensação muito forte que irá ajudá-los a memorizar sem muito 

esforço”[6](MARTON, DALL’ALBA& TSE, 1996:70). No entanto, eles também 

encaram a “memorização com compreensão” como essencial quando têm de se 

preparar para os exames; por outras palavras, se os alunos percebem que a avaliação 

requer somente, ou principalmente, a reprodução do conhecimento, tendem a usar 

alguma forma de memorização (AU& ENTWISTLE, 1999) – e isto, claro, é comum a 

muitos estudantes em todo o mundo. 

Pacheco&Moutinho (2009:1) referem ainda, a propósito dos alunos de Macau,  que 

“são raras as ocasiões em que o aprendente oriental espontaneamente toma o turno 

da fala ou responde a alguma questão colocada pelo professor mesmo quando este 

solicita explicitamente que algum aluno participe de uma discussão em aula (Scolon, 

2001)”. São os fatores pedagógicos (os estilos de aprendizagem a que estiveram 
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expostos), afetivos (ansiedade ou motivação) e socioculturais (respeito pelos outros, 

ser bom aluno sendo bom ouvinte) que explicam este tipo de comportamento. Mas 

Brown & Levinson (1987) fornecem uma outra pista importante para o 

aprofundamento da compreensão dos padrões comunicativos dos alunos chineses 

em sala de aula: o conceito de “salvar a face”, que resumidamente se poderá 

caraterizar como a defesa da autoimagem que o indivíduo reclama para si na 

interação com os outros, numa dada comunidade (MAO, 1994). A “face” chinesa 

relaciona-se com a avaliação da comunidade e com a forma como o indivíduo pensa 

que o seu caráter ou comportamento são julgados ou percebidos pelos outros em seu 

redor. Consequentemente, nesta perspetiva, intervir numa aula de língua estrangeira, 

por exemplo, implica o risco de “perder a face”.Se este comportamento não for 

devidamente contextualizado, pode conduzir a suposições erróneas e perigosas do 

ponto de vista pedagógico. 

Portanto, pode considerar-se que um estilo particular de aprendizagem muitas vezes 

resulta da combinação de crenças, atitudes e valores de base cultural com respostas 

mais gerais dos alunos às exigências de currículos e exames – o que ajuda muito a 

esclarecer o conceito de “estilos de aprendizagem cultural”.Esta abordagem permite 

enfrentar melhor o eterno dilema “natureza vs. cultura”: o que é mais importante, os 

traços de personalidade ou a influência da cultura? Obviamente que a pergunta não 

tem nenhuma resposta única e a mais exata será provavelmente “depende”. Os 

investigadores citadosconfirmam que os padrões de aprendizagem são, na verdade, 

uma função da natureza e da educação.A hipótese é que a preferência por um estilo 

aprendizagem seja inato, mas esta possível preferência pode ser encorajada ou 

desencorajada pelo ambiente: é conhecida a importância da socialização precoce no 

seio da família, com amigos e na escola. Nas palavras de Gardner (1991:38), somos 

“tanto criaturas da nossa cultura como somos criaturas do nosso cérebro"[7]. 

A diversidade existe não só entre as culturas, mas também dentro de uma única 

cultura.Existem muitas variáveis pessoais que influenciam a extensão com que um 

membro de uma cultura irá evidenciar o estilo de aprendizagem associado à sua 

cultura: por exemplo, idade, sexo, religião, estrutura familiar, classe socioeconómica, 

região geográfica, língua nativa, experiência com a língua estrangeira, historial de 

trabalho, grau de identificação com a cultura, grau de assimilação na cultura 

dominante, para além de uma série de variáveis situacionais comoos contextos de 

aprendizagem e as exigências do currículo. 

Diferenças na organização linguística do português e do chinês 

Na sequência do breve enquadramento teórico apresentado, e  de forma a 

contextualizar o problema, veja-se agora como esta questões se refletem no ensino 

do português língua estrangeira (PLE) em Macau. 

Em literatura disponível sobre o tema (GROSSO, 2007; ESPADINHA&TEIXEIRA E 

SILVA, 2008; TEIXEIRA E SILVA&MOUTINHO, 2009; PACHECO&MOUTINHO, 
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2009) é recorrente a observação de que os alunos chineses têm grandes problemas 

na aprendizagem do português, quer na pronúncia, quer a nível morfossintático, quer 

a nível da compreensão e aplicação de elementos de caráter cultural. Só um ensino 

prolongado e de grande qualidade, complementado por um estudo intenso e 

contactos frequentes com falantes de português permite que os aprendentes de língua 

materna (LM) chinesa atinjam um bom domínio da língua. 

O documento “Português Língua Não-Materna no Currículo Nacional. Orientações 

Nacionais: Perfis linguísticos da população escolar que frequenta as escolas 

portuguesas” elenca alguns dos fatores que poderão explicar estas dificuldades e que 

residem no facto de o português e o chinês (designação genérica para um conjunto 

de sistemas linguísticos tão diferentes entre si como as línguas românicas) serem 

línguas tipologicamente muito afastadas. Segundo Egerod (apud 

ALLENTON,1997:5), “o chinês é o nome comum de um grande número de dialetos 

que são falados e escritos desde há, pelo menos, três mil e quinhentos anos em áreas 

mais vastas do que é  hoje a China."[8] 

Além disso, o chinês é uma língua tonal e isolante, enquanto que o português é uma 

língua acentual e flexional. Um falante de cantonês ou mandarim (e vice-versa) tem 

de aprender tudo: o significado de cada palavra, o valor de cada partícula, o modo 

como se aglutinam, etc. Perante qualquer enunciado, por mais curto e simples que 

seja, não há nada que uma das línguas possa oferecer para ajudar à decodificação 

da outra. No processamento do discurso oral, o ouvinte/ falante é confrontado com 

uma cadeia de sons a que tem de associar um conteúdo semântico, tarefa que exige 

grande rapidez de processamento – portanto, só depois de ter muito conhecimento 

armazenado e automatizado o aluno de LM chinesa consegue decodificar enunciados 

curtos em português. 

Para além disto, acresce que o português utiliza uma escrita alfabética e o chinês usa 

uma escrita logográfica, ou seja, o primeiro associa sistematicamente um segmento 

sonoro a um grafema, enquanto que no segundo muitos dos caracteres são 

compostos, associando-se parte do caráter ao conceito e ao valor semântico e a outra 

ao valor fónico, não existindo uma relação direta entre o discurso e a sua transcrição 

(NORMAN, 1989). Os próprios aspetos físicos das escritas são completamente 

diferentes: o alfabeto latino baseia-se em formas arredondadas e lineares, enquanto 

que a escrita chinesa se estrutura na base da combinação de linhas retas num espaço 

quadrático, da esquerda para a direita e de cima para baixo. 

No acesso ao discurso escrito, a componente fonético-fonológica está ausente, pois 

basta associar um conteúdo semântico a uma imagem gráfica. O facto de os alunos 

chineses terem aprendido uma escrita logográfica, que implica o treino intensivo da 

memória visual, explica que consigam compreender e produzir texto escrito em 

português muito antes de conseguirem falar ou descodificar o discurso oral, 

recorrendo à estratégia de memorização de pares imagem gráfica-conteúdo 

semântico (imagem gráfica da palavra, mais o seu significado). 
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Acresce que a gramática do chinês não possui uma distinção estrita entre verbo, 

nome ou adjetivo, assim como não possui conjugações, declinações ou qualquer 

outra alteração da palavra para modificar o seu significado. Existem muitas palavras 

homónimas e homófonas na língua chinesa, que podem ser simultaneamente nomes, 

adjetivos ou verbos, o que ajuda a compreender a noção de que o significado está 

radicado no contexto, na aplicação das palavras e não tanto nas próprias palavras. O 

português, por seu lado, obriga a especificar certos tipos de informação que no chinês 

ficam por conta do contexto. Se alguém quiser falar de um jantar com uma pessoa 

amiga, terá de mencionar o sexo dessa pessoa e o tempo do evento: se é homem ou 

mulher, se já ocorreu, se está a ocorrer ou se irá ocorrer. Em chinês não existe a 

distinção gramatical de género e não é obrigatório especificar o tempo da ação desta 

forma, porque o mesmo verbo pode ser usado para ações passadas, presentes ou 

futuras. 

Note-se que isto não significa que os falantes de chinês sejam incapazes de entender 

o conceito de tempo, significa tão somente que não são obrigados a pensar na sua 

localização sempre que descrevem uma ação. 

Ainda quanto ao género, o facto de o português (e outras línguas europeias, como o 

espanhol, o francês, o alemão e o russo) o género gramatical masculino ou feminino 

a objetos inanimados é extremamente difícil de interiorizar pelos alunos chineses, pelo 

que é frequente a confusão mesmo entre aqueles que possuem um domínio grande 

da língua. Por exemplo, o facto de uma língua representar um objeto inanimado com 

“ele” ou “ela” força os falantes a referir esse objeto como se fosse um homem ou uma 

mulher e fazer ou a interpretar usos da língua conotativos em função disso, o que 

acarreta dificuldades acrescidas para falantes de línguas em que tal não acontece. 

No fundo, interessa destacar que quando uma determinada língua obriga a especificar 

certo tipo de informação, isso força os seus falantes a estarem atentos a certos 

detalhes do mundo e da experiência de que os falantes de outras línguas podem não 

precisar e em relação aos quais não precisam estar atentos. E dado que estes hábitos 

discursivos são cultivados desde a infância, é natural que se transformem em hábitos 

mentais que vão para além da própria língua, afetando experiências, percepções, 

associações, memórias e mundividências. 

Implicações para o ensino 

Do que foi exposto, ressalta a imprecisão que é caraterizar linearmente os alunos de 

língua materna chinesa através de estereótipos como o de serem alunos passivos e 

terem grandes dificuldades na aprendizagem do PLE. Efetivamente, compreender as 

caraterísticas e necessidades destes alunos e da comunidade em que se inserem é 

um aspeto crítico para o desenvolvimento de um currículo adequado e para a 

aprendizagem eficaz. Só quando os conceptores dos programas e os professores têm 

uma clara compreensão do contexto em que se movem estão aptos a desenvolver 

currículos e programas de ensino-aprendizagem eficazes, ágeis e responsáveis. 
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Os professores precisam aprender mais sobre as diferentes culturas e modificar as 

suas percepções sobre elas, assim como ter consciência da própria cultura e das 

convicções que têm acerca da aprendizagem e do ensino. É necessária uma 

abordagem equilibrada – por um lado, precisam ter em conta as diferenças individuais, 

incluindo os estilos culturais de aprendizagem; por outro, precisam de dotar 

individualmente os alunos e os grupos com competências que os ajudem a 

desenvolver a sua capacidade de aprender de várias maneiras. 

É necessário tornar os alunos flexíveis, para lhes dar a oportunidade de alargar o 

leque de estilos de aprendizagem, ajudando-os a "ir além da sua zona de 

conforto".Para serem bem sucedidos na escola e no trabalho na sociedade global, 

precisam também adquirir formas específicas de aprendizagem e de trabalho, que 

podem parecer-lhes desconhecidas e até mesmo intrigantes. Precisam desempenhar 

novos papéis e empreender novas abordagens.Isto significa que os professores 

precisam de ativar outras linhas de ação - ajustar os alunos às tarefase, obviamente, 

eles não podem fazê-lo sozinhos. Terão de experimentar uma variedade de tarefas 

que exijam uma ampla gama de estilos e estratégias; precisarão ser gradualmente 

expostos a abordagens desconhecidas e aprender a selecionar modos de realizar 

tarefas e a utilizar de instrumentos de autoavaliação.Desta forma, gradualmente, 

podem tornar-se cientes dos seus próprios estilos e como estes podem ser adaptados 

para diferentes tarefas e contextos. Tudo isto deve ajudá-los a aumentar sua própria 

flexibilidade como aprendentes e implementar uma abordagem equilibrada. 

Finalmente, mas não menos importante, as políticas do sistema educativo não podem 

ignorar que os professores têm um papel crucial no processo de ensino-

aprendizagem, sendo necessário investir na sua formação em termos do 

conhecimento do background linguístico e cultural dos alunos; só assim poderão 

desenvolver estratégias consistentes, que promovam a confiança e o envolvimento 

dos alunos na aprendizagem do PLE. 
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[1] Nas suas versões mais extremas, a hipótese de Sapir-Whorf pode ser descrita por dois 
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princípios associados: de acordo com o primeiro, o determinismo linguístico, o nosso 

pensamento é determinado pela linguagem; de acordo com o segundo, a relatividade 

linguística, as pessoas que falam diferentes línguas percebem e pensam o mundo de forma 

completamente diferente. 

[2]“Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey.” 

[3]Com base nos estudos de Keefe(1998), apresentam-no como os rasgos cognitivos, 

afetivos e fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de como os 

alunos percebem, interagem e respondem aos seus ambientes de aprendizagem. 

[4]“Individuals are most likely not born with a genetic predisposition to learn analytically or 

relationally, visually or kinesthetically … They learn how to learn through the socialization 

processes that occur in families and friendship groups.” 

[5]“In every culture there are unstated assumptions about people and how they learn… that 

invisibly guide whatever educational processes may occur there … [these assumptions] work 

as an unintentional hidden curriculum”. 

[6]“if they really understand the material, they will have a very strong impression that will help 

them to memorise without much effort”. 

[7]“as much creatures of our culture as we are creatures of our brain”. 

[8]“le chinois est la denomination commune d’un grand nombre de dialects qui sont parlés et 

écrits depuis au moins trios mille cinq cents ans dans des zones de plus en plus vastes de ce 

qui est maintenant la Chine.” 
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As Competências Comunicativas Interculturais e a 

Formação de Professores de Português Língua 

Estrangeira em Macau 

Escrito por Rui Manuel de Sousa Rocha - Universidade da Cidade de Macau    

 

Resumo 

O hábito monolinguístico dos sistemas educativostem sido um entrave à construção 

de uma sociedade que privilegie o diálogo intercultural. A consciência 

(multi)linguística na escola e a aprendizagem de línguas devem ser encaradas como 

o acesso privilegiado ao reconhecimento do diferente, dos outros diferentes de nós. 

As pedagogias multilingues poderão constituir um fator determinante de 

consciencialização nas crianças e nos jovens alunos do valor da tolerância e do 

apreço pela diversidade que significa essencialmente respeito pela diferença, 

essencial a uma coabitação pacífica. A capacitação dos professores com 

competências comunicativas interculturais (CCI), sobretudo os que ensinam em 

contextos multiculturais e os professores que ensinam línguas estrangeiras em Macau 

é, assim, um premente tópico de reflexão. 

Palavras-chave:Competências comunicativas interculturais, formação de 

professores, Macau. 

Abstract 

The monolingualistic habitude of educational systems has been an obstacle to the 

construction of a society that favors the intercultural dialog. The (multi)linguistic 

awareness in the school and the learning of languages must be regarded as the 

privileged access to the recognition of the different, the other different from us. The 

multilingual pedagogies may constitute a major factor of awareness in children and 

young students on the value of tolerance and valuing diversity, which essentially 

means respect for difference, essential to a peaceful coexistence. The training of 

teachers with intercultural communicative competences especially for those who teach 

in multicultural contexts and the teachers who teach foreign languages in Macau is, 

therefore, an imperious topic for reflection. 

Keywords: Intercultural communicative competences, teachers training, Macau. 

  

O novíssimo compromisso das sociedades democráticas é a construção da escola 

intercultural em contexto educativo multicultural ou o “dilema pluralista” da educação 

como o designou Bullivant (1981). E dilema porque, de facto, a grande questão 
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científica, pedagógica e didática que se coloca a todos os sistemas educativos de 

todos povos e nações é a de como fazer para celebrar o pluralismo cultural, 

decorrente da globalização dos fluxos migratórios interfronteiriços e da 

internacionalização do business, e manter, ao mesmo tempo, a unidade e a coesão 

sociais e até nacionais. Por outras palavras, que modelo de educação conceber que 

se dirija tanto à diversidade como à unidade? 

Vivien Stewart[1], vice-presidente da Asia Society afirma que “O futuro está aqui. É 

multiétnico, multicultural e multilingue. Mas estarão os estudantes preparados para 

isso?” (STEWART, 2007: 8). e coloca o desafio às escolas para produzirem cidadão 

globais que sejam “conhecedores do mundo, capazes de comunicar em outras línguas 

para além do inglês e serem cidadãos ativos e informados” (STEWART, idem, 

ibidem)[2]. Porém, estarão os professores preparados para tal desafio intercultural, 

uma vez que lhes cabe a transmissão dos vários saberes, designadamente a abertura 

ao diálogo intercultural? 

Verificamos que, de uma maneira geral, os professores não estão preparados para 

gerir e mediar padrões culturais dos alunos, por vezes bem diferentesdos seus, no 

ato educativo.E não estão porque, por um lado, os sistemas de ensino superior estão 

paroquialmente fechados dentro da realidade linguística e cultural dominantes dos 

próprios países; e, por outro lado, porque, mesmo os sistemas educativos a nível 

mundial que apresentam sinais exteriores de multiculturalidade no seu discurso e em 

algumas intenções integradas em projetos educativos, grande parte desses projetos 

educativos continuam a transmitir nos seus currículos abertos ou ocultos, nas suas 

práticas pedagógicas, nos seus materais didáticos e no ethos escolar, valores 

instituídos de monolinguismo e de monoculturalidade. 

A questão das relações interculturais tem de ser analisada sob diversos prismas: a 

natureza da agressividade humana e o pressuposto filogenético; a percepção do ser 

humano enquanto animal territorial; o significado de “ser diferente” na construção da 

ideia de “inimigo”; a “descolonização” da imaginação sobre o outro; saber ler e traduzir 

o outro como pressupostos da vida democrática; e, finalmente, o entendimento 

inequívoco que tudo começa e acaba no sistema educativo. 

No XXIII Encontro da AULP, que decorreu em Minas Gerais, de 9 a 11 de Junho 2013, 

um dos tópicos de discussão mais interessantes apresentado para debate foi o dos 

impactos dos intercâmbios académicos nas áreas da investigação e de pós-

graduações, ou seja, sobre qual o papel da internacionalização da universidade numa 

época em que as relações entre os governos, as universidades e as empresas vão 

muito para além das fronteiras dos chamados sistemas nacionais. 

Para o Professor Júlio Pedrosa, ex-reitor da Universidade de Aveiro, a 

internacionalização do ensino universitário poderá contribuir para a maturidade 

intelectual das nações em vias de desenvolvimento e para a criação de maior massa 

crítica. É necessário, por isso, repensar a universidade e a sua relação com as 
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comunidades nacionais e internacionais. É necessário repensar o papel do intelectual 

público e do pesquisador (ROCHA, 2013). Foi claramente  dito naquele encontro que 

a internacionalização vai mais além da simples atração de alunos. A 

internacionalização precisa de ser construída por meio de políticas públicas. 

De facto, a questão de fundo é saber como é que essa cooperação académica 

internacional pode ser um fator de desenvolvimento endógeno das regiões e dos 

países. Isso implica que essa cooperação seja muito mais do que 

importação/exportação de serviços académicos em que a cooperação com as 

empresas e os governos ocupa uma posição central. 

O importante da internacionalização é o permitir trazer à universidade a capacidade 

de ler o mundo além fonteiras e de reler o seu próprio mundo por contraste com 

mundividências diferentes. Como lembrava Paulo Freire (1989), o aspecto central da 

pedagogia compreendia tanto a capacidade de ler a palavra como de ler o mundo. 

Este autor diz mesmo que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

E a questão que se terá de colocar é: em que projetos educativos se consigna a 

abertura, a troca, a interação comunicacional, a reciprocidade, a solidariedade 

objetiva entre as diversas comunidades que coexistem neste território, a partir da 

formação de competências interculturais no ato educativo? 

Na verdade, o que importa saber é se os sistemas educativos educam para a 

harmonia, para o respeito, para a convivialidade e para o diálogo de todos os 

diferentes grupos culturais em presença e, também, se a descrição que usamos para 

a nossa sociedade torna claro que tal procedimento é para todos os legítimos grupos 

culturais e não apenas para alguns. 

Este tipo de multiculturalidade fala de algo bem diferente do que uma mera 

constatação da justaposição de diferentes culturas num mesmo espaço territorial. 

Fala de um projeto de educação intercultural, com os seus objetivos e as suas 

escolhas pedagógicas, que são simultaneamente éticas, tendo deliberadamente em 

conta, nos seus conteúdos e nos seus métodos, a diversidade das pertenças e das 

referências culturais do Ser Humano, num espírito de respeito e de tolerância por tal 

diversidade. 

Este novíssimo compromisso de cidadania é tanto local, como regional, como 

nacional, como planetário e deve fluir transversalmente em todo o sistema educativo: 

nas suas leis, nas suas escolas, nos seus currículos, nos seus docentes e nos seus 

alunos. 

O projeto de edificação de uma escola e de uma educação interculturais deverá 

integrar os seguintes aspectos: 
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• Uma metodologia para a educação intercultural, fixando as funções e natureza 

dos respetivos objetivos educativos, os modelos de ensino disponíveis que se 

adequam à realidade educativa da escola e, obviamente, os necessátios 

instrumentos de avaliação (ESSOMBA, 2005); 

• A identificação das componentes e dinâmicas organizacionais necessárias 

para implementação do projeto: institucionais, administrativas, 

curriculares, ethos da escola e práticas relacionais; serviços de apoio (VIÑAS, 

2005); 

• A formação intercultural dos professores antes da intervenção pedagógica em 

sala de aula, em matéria de competências cognitivas, competências 

pedagógicas, conhecimento e compromisso com uma filosofia multicultural, 

desenvolvimento de atitudes e valores dirigidos ao diálogo intercultural 

(CABRERA, 2005); 

• A escolha do currículo (LYNCH, 1983; GONZALÉZ, 2005; PLANAS, 2005)e 

dos materiais didáticos (GARRETA, 2005; ROCHA, 1998); 

• A formação plurilinguística de professores e alunos; 

• A disponibilização das novas tecnologias na escola ao serviço da educação 

intercultural e da transformação social (AREA, 2001). 

A educação intercultural é um projeto educativo que integra todas as valências 

educativas antes enunciadas. Porém, a educação intercultural “é encarada 

atualmente como indispensável para o processo de aquisição da língua em sentido 

estrito, ao mesmo tempo que se considera um instrumento útil na educação em geral. 

A aprendizagem de línguas é visto como o acesso necessário ao reconhecimento dos 

outros” (SEQUEIRA, 2012:305). 

Fantini afirma que “a nossa visão global do mundo é formatada na nossa mente, 

auxiliada e influenciada pelo sistema linguístico ao qual estamos expostos desde o 

nascimento. Na verdade, as línguas fazem precisamente isso”[3](2012: 264). Neste 

sentido, a educação linguística e a comunicação intercultural estão 

indestrinçavelmente ligados (FANTINI, 2012). 

A capacitação dos professores com competências comunicaticas interculturais (CCI), 

sobretudo os que ensinam em contextos multiculturais e os professores que ensinam 

línguas estrangeiras, deve, por isso, merecer a nossa melhor atenção. 

Verificamos que, de uma maneira geral, e temos concretamente esse conhecimento 

em Macau, tais competências são muito deficitárias no grupo de professores de 

línguas. Mas não se trata de um défice exclusivo dos decisores educativos, nem dos 

professores de línguas estrangeiras (LE) de Macau. Cushner e Mahon 
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(2009:309)[4]referem tal realidade como também presente no corpo docente dos 

EUA: 

“Os padrões apontam claramente para a necessidade de professores qualificados 

interculturalmente; no entanto os pesquisadores têm argumentado que nenhum 

desses padrões é suficientemente abrangente para garantir que os professores serão, 

de facto, competentes para irem ao encontro das necessidades dos alunos com 

origens culturais diversas”. 

As estratégias de ensino para os professores LE que irão trabalham em contextos 

multiculturais obrigam a um inventário de “operações” pedagógicas dirigidas a quatro 

grupos de procedimentos “formatadores” de novas competências e atitudes 

comunicativas interculturais: configuração de uma identidade cultural plural; 

processamento e assimilação de saberes culturais e comportamentos socioculturais; 

a interação cultural; e finalmente a mediação intercultural. 

A aquisição de competências comunicativas (CC) dentro de cada um destes grupos 

é um continuum de um processo cognitivo que subjaz ao processamento e 

assimilação do conhecimento de si e do outro, enquanto que a formação de atitudes 

nos mesmos quatros grupos assenta em processos comuns de desenvolvimento da 

empatia, da curiosidade, da abertura, da disposição favorável e flexível, do 

distanciamento e relativização, da tolerância à ambiguidade da regulação dos fatores 

afetivos, etc., perante o culturalmente diferente. 

O nível de desenvolvimento das CC numa língua, a nível puramente linguístico, é uma 

vantagem relevante na compreensão de outras mundividências mas não serve, por si 

só, para um correspondente conhecimento do mundo, nem para a consciência, 

capacitação e mediação interculturais. Mas é comum confundir-se CC com 

competência comunicativa intercultural. 

De facto, há muitos pontos de contacto, mas há também diferenças no modo de 

perspetivar a questão e a principal é que já não se pretende formar o estudante à 

imagem de um nativo, mas assume-se a necessidade de criação de uma competência 

plural que o QECR(QECR, 2001, 15) denomina competência plurilingue e 

pluricultural. 

O conceito de competência comunicativa alude ao conhecimento tácito que um sujeito 

adquire sobre a adequação dos enunciados ao contexto situacional no qual são 

produzidos. Neste sentido, importa não só a gramaticalidade de uma expressão 

linguística, mas sobretudo a sua pertinência no contexto e propósitos do falante. 

Consequentemente, a noção de CC está associada ao uso da língua numa variedade 

de situações e funções sociais (JOHNSON, 2004; BYRAM, 1997). 

Na perspectiva de Hymes (citado por JOHNSON, 2004), que propôs o conceito, a CC 

integra dois elementos: por um lado, o conhecimento das regras gramaticais e das 

regras socioculturais de uso; por outro, a competência para o uso (a pragmática), que 
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inclui fatores que não são cognitivos, tais como a motivação, a confiança, a cortesia, 

a concentração, etc. 

Este conceito foi enriquecido com a incorporação das perspetivas textual e 

pragmática, dado que a comunicação eficaz supõe a construção de expressões 

linguísticas complexas, dotadas de coerência e coesão e a capacidade de fazer 

inferências relativamente aos enunciados emitidos pelos outros. Se se entende a 

linguagem como ação, há que aceitar que os interlocutores não só se adaptam a um 

contexto determinado, mas também que creem no seu processo de interação 

(JOHNSON, 2004; BYRAM 1997). 

Byram (1997) propõe uma ampliação deste conceito de CC porque o liga à educação 

intercultural. Para este autor, a CCI é uma capacidade para o uso da linguagem em 

contextos nos quais estão em jogo identidades culturais diferentes, ou seja, os modos 

como os participantes no ato comunicativo se definem e concebem o mundo e a sua 

atuação nele. Assim, um sujeito competente comunicativa e interculturalmente tem a 

capacidade de inserir-se em contextos diferentes, familiarizar-se com eles e de 

respeitar as diferentes possibilidades de construir identidade que as outras pessoas 

adotaram; demonstra a capacidade efetiva de trocar informação e de estabelecer e 

manter relações humanas positivas. 

Em síntese, a CCI requer um ato de vontade e consciência em relação a elementos 

subjetivos que poderiam influenciar o intercâmbio entre pessoas de diferentes grupos 

culturais. 

Sequeira afirma que as ideias propostas por Byram e Zarate, respectivamente de 

“consciência crítica intercultural” e “falante intercultural” reformulam o conceito de 

“competência sociocultural” previsto no Quadro Europeu Comum de Referência para 

Línguas (QECR) e fá-las equivaler aos conceitos de “competência intercultural” e de 

“competência comunicativa intercultural”, “chamando a atenção para que não existe 

saber cultural definido semelhante ao da língua-alvo, e antes coloca a tónica na 

reflexão crítica das sociedades (a própria e as outras) numa estratégia de 

comparação” (SEQUEIRA, 2012: 308). 

Contudo o QECR não oferece um modelo comunicação intercultural que se demarque 

claramente das competências culturais do falante nativo, como afirma ainda Sequeira: 

“Declarando, na teoria, a importância da dimensão intercultural, este texto (QECR) do 

Conselho da Europa apenas lida, na prática, com as competências comunicativas em 

língua” (SEQUEIRA, 2012, 308). 

Torna-se, por isso, necessário, conceber metodologias, pedagogias críticas 

interculturais e textos de didática intercultural para apoio à formação de professores 

de línguas (BYRAM, 2012) que trabalham com todos níveis de ensino das línguas 

mas, sobretudo, com os níveis C1 e C2 do QECR, claramente orientados para o 

desenvolvimento de CCI por parte dos alunos. Há que capacitar os professores com 

as necessárias ferramentas educativas que lhes permitam criar contextos amigáveis 
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que possibilitem a expressão, a descrição, a aceitação, o questionamento, a busca e 

a integração de diversos modos de atuar, sentir, ser e pensar por parte dos alunos. 

O desenvolvimento de CCI distancia-se, por outro lado, dos modelos centrados na 

transmissão da informação para modelos cuja sequência lógica será: prática-teoria-

investigação-acção-reflexão-prática. É um processo moroso, pois os professores 

trabalham com valores, atitudes e comportamentos onto e socioculturais instituídos 

muito lentos a mudar, mesmo com uma sistemática reflexão crítica sobre os mesmos. 

Byram(1997) enfatiza, uma vez mais, a importância da formação de alunos (e 

professores) em língua segunda/estrangeira e nas competências comunicativas 

interculturais como forma de os capacitar a conviver e a dialogar entre duas ou mais 

culturas, tal como o tinha afirmado em 1990 em artigo com o mesmo título. 

De facto, cada segmento cultural relevante da cultura de alunos estrangeiros que se 

ensina é (tem de ser) objeto de estudo, investigação, consulta de bibliografia existente 

em revistas da especialidade e de aprendizagem para um professor, uma vez que os 

manuais de apoio ao ensino intercultural, embora indispensáveis, são em regra gerais 

e abstratos, pois não se dirigem a um universo cultural específico. 

O manual produzido por Byram, Bribkova e Starkey (2002) no âmbito da Comissão 

Europeia, embora de interesse investigativo e didático  incontornável, é um bom 

exemplo da questão que aludimos. Não encontramos explicitado, por exemplo, no 

manual citado ou em qualquer outro, como é que os professores de português nativos 

que ensinam o PLE a alunos chineses devem negociar o silêncio culturalmente 

comum em sala de aula. 

Com alguma ingenuidade ou desconhecimento há a crença entre alguns professores 

de que o presumível domínio das CC será suficiente para interpretar e ultrapassar, em 

sala de aula, comportamentos e atitudes culturais de alunos em matéria de diálogo 

intercultural, designadamente a questão do silêncio . Lui (2002) através de três 

estudos de caso, fornece pistas de apoio a professores para a compreensão das 

complexidades desse silêncio e para as suas interpretações culturais em vários 

contextos sociais. 

Byram (2009:323)[5]afirma que: 

foram feitas mudanças substanciais nas definições de outros saberes; apenas 
o saber ser e o saber aprender se mantiveram inalterados (…) a definição do 
saber se comprometer é a capacidade de avaliar criticamente e com base em 
critérios explícitos, perspetivas, práticas e produtos inscritos no seu próprio 
país e cultura, bem como nos países e culturas de outrém. 

A construção modular de um currículo multicultural e, fundamentalmente, a 

concepção do trabalho pedagógico com os alunos em situação específicas de ensino 

e de aprendizagem, que Lave (1996 e 1991) designou de aprendizagem situada em 

comunidades de prática, no desenvolvimento das CCI, é que permite ao professor 
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aprender ensinando e criar no aluno um código novo, uma nova forma de perceber o 

mundo, uma nova personalidade social. 

O Relatório TICKLE (2010) que apresenta uma “caixa de ferramentas e formas de 

ferramentas diferenciadas para: tomar-se consciência dos tópicos interculturais; lidar 

com atitudes na construção de competências interculturais; aprofundar 

conhecimentos sobre a interculturalidade; desenvolver novas competências e 

proficiência medodológica em sala de aula” (TICKLE, 2010, 3), não difere 

substancialmente do modelo de Byram (2009) e dá conta de uma experiência de 

formação de competências interculturais para mais de 300 professores de vários 

países da Europa: 

O projeto TICKLE tem tentado dar aos formadores de professores, aos 
professores estagiários e aos professores uma nova orientação - a 
aceitação e a compreensão mútuas das diversidades culturais. 

Acreditamos que o conceito de "entender-se com" não é suficiente: os 
professores em salas de aula culturalmente diferenciadas necessitam de 
mecanismos de abordagem, o que significa que devem desenvolver 
ativamente processos culturais de compreensão cultural, adquiridos ou 
moldados, compreensão antes de poderem pensar ter salas de aula 
integradas. A abordagem desenvolvimentista de Milton Bennett, que se 
desenrola em 5 fases de atuação, tem um pré-requisito de processo de 
integração bem sucedido em determinadas comunidades: 1. Negação; 2. 
Defesa; 3. Minimização; 4. Aceitação; 5. Adaptação e por último 6. 
Integração, foi no início do processo TICKLE muito útil. (…)  As pedras 
angulares do projecto TICKLE – prontas para serem utilizadas como uma 
caixa de ferramentas - são destinadas a alcançar a personalidade dos 
professores. 

O desenvolvimento das “competências” para a profissão de professor 
depende em larga medida da formação inicial e da formação em serviço no 
seu processo educativo. 

Mas as capacidades ou a aquisição de conhecimentos não é suficiente para 
um futuro professor. Deve saber ajustar o seu ensino às necessidades dos 
alunos, mas também ter uma posição firme em relação aos direitos das 
minorias, sobre as crenças religiosas, em declarações e atitudes 
antirracistas, sobre os diferentes contextos culturais aos alunos. 

Como podem todos os professores – e não apenas os mais motivados -  ser 
encorajados a enfrentar tais questões que surgem diariamente em cada 
sala de aula-–longe da lógica de conteúdo assunto-tema? Um dos novos 
papéis que foi considerado por todos os membros nacionais do grupo 
TICKLE é a necessidade de uma competência esclarecida para lidar com a 
diversidade nas salas de aula de hoje. 

A condição prévia para a compreensão de sistemas de valores e de crenças 
dos estudantes de proveniências sociais, culturais e religiosas diferentes é 
em primeiro lugar a reflexão sobre os seus próprios sistemas valores e 
crenças. Tal relega-nos para a questão da metodologia –estamos ou estarão 
outros autorizados a proceder a experiências com outros – i.e. o “self” dos 
professores estagiários? 
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Hoje em dia, cada novo professor que inicia a sua profissão deveria estar 
munido com instrumentos que criassem uma compreensão mais profunda 
da sua motivação pessoal de ingresso na profissão, uma reflexão mais 
profunda das suas próprias competências, bem como do seu sistema de 
valores e atitudes. Estes aspetos de boas práticas de ensino especialmente 
ligadas a matérias como atitudes, comportamentos, clareza de valores e 
respeito são competências que se situam para além do conhecimento dos 
assuntos. As atitudes dos professores ou de professores estagiários para 
com o diálogo intercultural raramente podem ser ensinados. 

Aqueles não podem ser “reduzidos” a “questões éticas” na universidade ou 
no currículo escolar. Fazem parte de um processo que pode influenciar 
profundamente o futuro dos jovens estudantes e pode contribuir para a 
educação de um sentido de cidadania europeia”. (TICKLE, 2010, 10-11)[6] 

A questão da formação de CCI em professores de línguas estrangeiras é porventura 

o ponto de partida fundamental para a edificação de um projeto educativo intercultural, 

mas é um subsistema do projeto de um ensino-aprendizagem intercultural. 

Professores qualificados sem um bom currículo teoricamente concebido são 

operacionalmente ineficazes, como também é ineficaz ensinar sem materiais que 

projetem, até iconicamente, o sentido da interculturalidade, assim como ensinar sem 

um “ethos”escolar. E vice-versa. 

As CCI são decisivas para o sucesso educativo, para a sensibilidade e o compromisso 

dos professores com a educação intercultural e, também, para a consolidação de uma 

vontade de formação sistemática e contínua, bem como de uma reflexão permanente 

traduzida em processos de autovaliação e heteroavaliação dos atos educativos em 

contexto multicultural. O desenvolvimento de tais competências é uma indispensável 

e incontornável exigência de cidadania para o século XXI. 

São competências, afinal, transversais a todo o sistema educativo e para todos os 

cidadãos, quer a nível nacional quer de cidadania global, que devem ser transmitidas 

pelo sistema educativo. É o novo paradigma de cultura política democrática para uma 

nova geração de dirigentes políticos e educativos. Como disse Edgar Morin “o 

momento é pelo menos muito severo. Estamos na véspera, não da luta final, mas da 

luta inicial” (MORIN, 1993:158). 
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[1]The future is here. It’s multiethnic, multicultural, and multilingual. But are students ready for 

it?” (STEWART, 2007: 8). 

[2]be knowledgeable about the world, be able to communicate in languages other than 

English, and be informed and active citizens (STEWART, idem, ibidem). 

[3]our entire view of the world is shaped in our minds, aided and influenced by the linguistic 

system to which we were exposed from birth. Indeed, all languages just do that” (2012: 264). 

[4]The standards clearly point to the necessity for interculturally skilled teachers, yet 

researchers have argued that none of these standards is extensive enough to ensure that 

teachers will, in fact, be competent to meet the needs of the students from culturally diverse 

backgrounds. (Cushner e Mahon (2009:309). 

[5]substantial changes were made to definitions of other savoirs; only savoir être and savoir 

apprendre remained unchanged (…) the definition of savoir s’engager is “an ability to evaluate 

critically and, on the basis of explicit criteria, perspectives, practices and products in one’s own 

and other cultures and countries. 

[6]The TICKLE project has tried to give teacher trainers, teacher trainees and teachers a new 

orientation - acceptance and the mutual understanding of cultural diversities. 

We believe that “Getting along with it” is not enough: Teachers in cultural diverted classrooms 

need coping mechanisms, which means, that they must develop actively formed or shaped 

processes of cultural understanding before they can think of having “integrated Classrooms. 

The developmental approach of Milton Bennett who stretches along 5 phases of acting as a 

prerequisite of a successful integration process in given communities: 1. Denial; 2.Defence; 

3.Minimisation; 4.Acceptance; 5.Adaptation and finally 6.Integration, was in the beginning of 

the Tickle process very helpful. “ 

(…) “The TICKLE project keystones – now to be found in the ready to use toolbox – are intended 

to reach the teachers personality. The distribution of “skills” for the teaching profession still 

depends to a large extent on initial and in-service teacher education. 

But skills or subject knowledge is not enough for a future teacher. He must adjust his teaching 

to individual student needs, but also taking a tough stance on minority rights, on religious 

beliefs, on antiracist declarations and attitudes, on the different cultural backgrounds students. 

How can all teachers – and not just the most motivated –be encouraged to challenge such 

questions, which arise daily in each classroom –far from subject-matter content? One of the 

new roles – all the national Tickle member groups found this very important is the need for 

competence clarity in dealing with diversity in today’s classrooms. 

The precondition of understanding values and belief systems of students from different social, 

cultural or religious back-grounds is at first hand the reflection of one’s own value and belief 

system. This raised the question of methodology – are we or others allowed to experiment with 

others – e. G. Teacher trainees “Self”? 
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Every new teacher entering the profession nowadays should be provided with tools that create 

a deeper understanding of his own personal motivation entering the profession, a deep 

reflection about his own personal competences, his own value and belief system. These 

aspects of good teaching, especially dealing with issues like attitudes, behaviour, value clarity 

and respect are competences that lie far beyond the knowledge of subjects. Attitudes of 

teachers or teacher trainees towards intercultural dialogue can seldom be taught. 

They cannot be “downsized” to “ethical subjects” in the university or the school curriculum. 

They form part of a process, which can deeply influence the future of young students and can 

contribute to the upbringing of a sense of European citizenship” (TICKLE, 2010, 10-11). 
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Práticas na Feira de Cantão e suas Interfaces no 

Ensino/Aprendizagem de PLE de alunos da GDUFS 

Escrito por Júlio Reis Jatobá - Universidade de Estudos Estrangeiros de Cantão 

 

Resumo 

O presente artigo investiga a influência da prática de interpretação na Feira de Cantão 

(FC), uma das feiras de negócios mais importante do mundo, nas motivações, 

crenças e estratégias de aprendizagem de aprendentes de uma turma de Português 

Língua Estrangeira (PLE) em Guangzhou, China, ao longo de seus cursos de 

graduação. Faremos uma contextualização sobre o ensino de PLE em Guangzhou e 

discutiremos brevemente os temas deste estudo (motivações, crenças e estratégias 

de aprendizagem)para, em seguida, analisa ralgumas narrativas sobre a experiência 

da primeira participação dos aprendentes como intérpretes na FC. A análise das 

narrativas aponta que a prática na FC atua positivamente na (re)criação das 

motivações, crenças e estratégias de aprendizagem dos aprendentes. 

Palavras-chave: Português língua estrangeira na China. Motivação. Crenças. 

Estratégias de aprendizagem. 

Abstract 

This paper investigates the influence of the practices of interpreting n Canton Fair(CF), 

one of the most important business fairs in the world, in the motivations, beliefs and 

learning strategies, of learners from a bachelor course in Portuguese as Second 

Language in Guangzhou, China. For this purpose, there will be an introduction of the 

teaching of Portuguese language in Guangzhou and a briefly discuss about 

motivations, beliefs and learning strategies to then analyze some narratives about the 

experience of the first participation of the learners as interpreters in CF. The narrative 

analysis indicates that the practice in CF is effective in the (re)creation of the learner’s 

motivations, beliefs and learning strategies. 

Keywords: Portuguese as Second Language in China. Motivation. Beliefs. Learning 

strategies. 

  

Contextualização e considerações iniciais 

Ao longo da primeira década do século XXI, a necessidade de intérpretes e tradutores 

mandarim-português no sul da China teve um crescimento exponencial e, como 

tentativa de suprir parte desta demanda, foi aberto em 2009 o primeiro curso de 

graduação em língua portuguesa do sul da China Continental[1]. A escolha da 
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abertura desta graduação na cidade de Guangzhou[2], nomeadamente na 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Cantão (doravante designada GDUFS, sigla 

em inglês para Guangdong University of Foreign Studies), teve entre algumas de suas 

principais motivações estratégicas diminuir a carência de intérpretes 

português/chinês no pólo econômico-industrial da província de Cantão e aproximar 

com mais eficácia o mercado chinês ao emergente empresariado brasileiro. Além 

disso, a abertura do curso na província de Cantão contribuiu para a descentralização 

do ensino de PLE na China Continental, que até então se concentrava quase que 

exclusivamente no norte da China. 

Um reflexo da importância econômica que o sul da China tem exercido nas relações 

entre Brasil e China é a crescente busca de empresários e profissionais liberais 

brasileiros pela província de Cantão. Segundo a Embaixada do Brasil em Pequim, a 

maior colônia de brasileiros em território chinês encontra-se em Dongguan, cidade a 

aproximadamente 50 quilômetros de Guangzhou. Ainda de acordo com dados do 

Consulado-Geral do Brasil em Cantão, estima-se que aproximadamente 3.000 

brasileiros residam permanentemente em Dongguan. 

Além da região de Cantão abrigar um grande número de brasileiros, é relevante o fato 

da cidade de Guangzhou acolher a maior colônia de africanos na Ásia, tornando cada 

vez mais notável a presença de cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP) – em especial, Angola – que visitam frequentemente a cidade a 

negócios, são estudantes ou têm residência estabelecida em Guangzhou. 

Por tais motivos, Guangzhou é uma das apostas do governo chinês no 

estabelecimento de um ponto de encontro entre a China e o mundo. A cidade funciona 

como uma vitrine para a China vender-se como um país que se prepara cada vez mais 

para ser um ponto de convergência entre o mundo e a China contemporânea. Neste 

âmbito, a GDUFS é uma universidade que tem como uma de suas propostas a 

formação de intérpretes/tradutores e profissionais do mundo dos negócios que além 

de dominarem o uso de línguas estrangeiras, sejam mediadores culturais no contato 

entre a nova China e os países que buscam em Cantão uma base para adentrar o 

mundo chinês. 

Levando em conta o ambiente em questão e feitas estas considerações iniciais, o 

objetivo do trabalho é analisar o papel da prática de interpretação na Feira de Cantão 

(FC), na primeira turma de graduandos do curso de língua portuguesa da GDUFS. A 

análise terá seu foco nas possíveis relações que a prática de interpretação possa ter 

com fatores ligados à aquisição/aprendizagem de língua estrangeira, tais 

como motivação, crenças e estratégias de aprendizagem. 

Os dados analisados no presente artigo foram levantados por meio de um exercício 

de narrativa sobre a primeira experiência dos alunos como intérpretes na FC 

(exercício realizado em maio de 2011, durante o 2º ano da graduação) e de um breve 

questionário aplicado durante o último ano da graduação (1º semestre letivo de 2013). 
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A análise teve como pontos de partida (i) perceber como as experiências como 

intérprete foram importantes para uma reflexão dos aprendentes acerca sua 

aprendizagem e (ii) saber como estas experiências interagiram 

nas motivações, crenças e estratégias de aprendizagem dos aprendentes. 

A Feira de Cantão e o mercado de Língua Portuguesa em Guangzhou 

A China Import and Export Fair, conhecida popularmente como Canton Fair, ou Feira 

de Cantão, é considerada a maior feira de negócios da China e é realizada duas vezes 

ao ano divididas em edições de primavera e outono. Cogita-se que a FC reúna o maior 

número de intérpretes em um só evento no mundo. Segundo o website do 

administrador da feira[3], apenas nas duas edições realizadas em 2012, foram 

recebidos por volta de 390 mil visitantes de 213 países e/ou regiões especiais. Apesar 

do administrador da FC não divulgar o número de participantes por nacionalidade, 

desde 2006 é observado um aumento significativo na participação dos países 

membros do BRICS e uma presença cada vez maior dos países de língua portuguesa 

(PLP), com destaque especial para Brasil e Angola. 

 

Figura 1: Número de participantes e países por edição da FC. 

Fonte: http://www.cantonfair.org.cn/html/cantonfair/en/about/2012-09/138.shtml   , 

em 05/09/2013. 

Antes da abertura do curso de língua portuguesa (LP) da GDUFS, o serviço de 

interpretação no par português/mandarim era prestado em grande parte por 

intérpretes freelancers proveninentes de outras províncias chinesas ou Macau, por 

filhos de chineses nascidos nos PLP – mas residentes na China, ou por estudantes 

intercambistas provenintes dos PLP. Este perfil de oferta de intérpretes poderia 

causar três possíveis incovenientes ao contratante, a saber: (i) do ponto de vista 

orçamentário, trazer intérpretes de outras províncias encarece sensivelmente os 
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custos de contratação; (ii) geralmente, os descendentes bilíngues não têm a 

interpretação como principal ocupação laboral; e (iii) nem sempre o domínio linguístico 

de uma das línguas de trabalho dos intercambistas está dentro da expectativa e/ou 

necessidade do contratante. 

Levando em conta o panorama descrito acima e, ainda, somando-se a isso um 

crescimento considerável de público falante de língua portuguesa que busca serviços 

de interpretação e uma falta de intérpretes para suprir esta demanda, os alunos de 

graduação em LP em Guangzhou aproveitam para aventurar-se, mesmo que 

precocemente e sem formação suficiente, na prática da interpretação. Na turma 

analisada neste artigo, 85% já havia participado da feira quando eram alunos do 2º 

anoe 100% dos alunos já haviam trabalhado pelo menos uma vez na FC antes de 

ingressarem no 4º ano. 

Por oportuno, vale ressaltar que apesar dos alunos poderem solicitar dispensa das 

aulas para realizarem serviços de interpretação na FC, esta experiência não é um 

estágio e, tampouco a FC possui vínculo ou acordo de cooperação com o 

Departamento de Português da GDUFS. Além disso, o estabelecimento de contatos 

entre alunos, clientes e agentes de interpretação parte por iniciativa dos próprios 

alunos. Por fim, todos os alunos que participaram na FC foram pagos de acordo com 

os valores de mercado praticados na FC para a prestação de serviços de 

interpretação e acompanhamento para o par português-chinês. 

Levantamento de dados relativos à FC 

O objetivo principal do questionário não foi buscar a base para a análise deste artigo 

ou demonstrar numericamente a possível implicação que a prática de interpretação 

na FC tem nos estudos dos alunos, mas sim descrever um perfil básico dos clientes 

que os alunos atendem/atendiam em suas práticas na FC para assim entender melhor 

o ambiente da interação entre os aprendentes e seus clientes. 

Do universo de 27 alunos da turma em questão, 19 alunos responderam ao 

questionário que foi aplicado no semestre de formatura (ano de 2013). Inicialmente, é 

interessante notar que, para aproximadamente 80% dos alunos, a prática na FC foi a 

primeira experiência laboral. A idade média da primeira experiência na FC foi de 

aproximadamente 20 anos, 88% era do sexo feminino, 88% falantes de cantonês 

como L1 ou L2 e 50% naturais da cidade de Guangzhou. 

Os clientes têm uma média de 45 anos de idade, 85% falam apenas português, 10% 

sabem espanhol e 5% sabem inglês. Os clientes são provenientes do Brasil (93,6%), 

Angola (2,7%), Portugal (2%), Moçambique (0,76%) e outros (0,76%) países de língua 

inglesa. Os conhecimentos gerais dos clientes sobre os costumes e a cultura 

chinesasão pouquíssimos ou quase nenhum e o conhecimento sobre negócios na 

China é considerado mediano. 
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Sobre as características dos clientes, a maioria dos alunos respondeu que seus 

clientes eram bem-humorados, pacientes e criam um ambiente descontraído – o que 

contribuiu para a diminuição da ansiedade inicial e facilitou a adaptação ao trabalho 

de interpretação. Porém, é interessante notar que alguns alunos comentaram que os 

clientes estrangeiros fazem demasiadas perguntas pessoais ou sobre política 

chinesa, o que para o contexto de trabalho chinês não seria adequado. 

Segundo os alunos, em 52% das vezes houve algum tipo de choque ou diferença 

cultural. Em relação aos choques e diferenças culturais envolvidas no trabalho, por 

volta de 65% têm uma atitude positiva em relação aos choques/diferenças culturais e 

acreditam que isso torna o trabalho mais interessante, aproximadamente 26% 

acreditam que os choques/diferenças culturais podem dificultar o trabalho e 9% não 

têm opinião formada. 

O exercício de narrativa 

Dos 27 alunos da turma em questão, 23 alunos participaram do exercício de narrativa 

sobre a primeira experiência de trabalho na FC durante o 2º ano da graduação (ano 

de 2011). As narrativas foram realizadas no semestre da primeira experiência na FC 

e foi dada a liberdade para que os alunos a escrevessem na língua que se sentissem 

mais seguros para expressar com maior riqueza os detalhes. 

As orientações sobre como realizar o exercício de narrativa foram dadas na língua 

materna dos alunos e todos os participantes foram conscientizados e aceitaram que 

suas narrativas pudessem, eventualmente, servir às pesquisas acadêmicas. A 

narrativa não foi imposta como tarefa e foi respeitada a vontade de participação. A 

identidade dos alunos e envolvidos nas narrativas foi mantida em sigilo e foram 

adotados pseudônimos. 

Pela extensão e profundidade que o tema pode gerar, foram escolhidas – para uma 

breve análise – apenas trechos dealgumas das narrativas mais expressivas. O objetivo 

da análise é a discussão dos benefícios da prática real de uma língua estrangeira (LE) 

em um contexto específico de ensino/aprendizagem de PLE no sul da China. Portanto, 

não se pretende que a análise deste contexto represente o universo de aprendentes 

de PLE da China como um todo, mas sim que estas experiências pessoais nos deem 

pontos de reflexão sobre como os aprendentes interagem com algumas partes dos 

processos envolvidos na aquisição/aprendizagem de PLE. 

Uma experiência real e suas implicações na aprendizagem de PLE 

Para um aprendente de LE, o sucesso em sua expressão no uso real da língua-alvo 

(LA) talvez seja sua mais aparente conquista. Aprender/adquirir uma LE é um 

processo complexo que envolve muitos fatores. Barkhuizen (2004:552) comenta 

sobre as dificuldades e complexidades envolvidas no esforço para aprender uma LE 

e nos diz que neste processo 
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Existe não só a impressionante tarefa de dominar o sistema gramatical da 

língua, mas também o trabalho de aprender a utilizar este sistema 

apropriadamente e eficazmente quando, de fato, se estiver comunicando em 

situações da vida real.[4] 

Assim como a China ainda é considerada um país distante e desconhecido por grande 

parte dos falantes de língua portuguesa, os PLP também o são para os chineses. Por 

isso, tomando o universo de aprendizagem de PLE na China como referência, onde 

e como entrariam as chances dos aprendentes se comunicarem em situações reais 

em língua portuguesa? 

O que notamos na China é uma dificuldade para a criação de possibilidades reais de 

comunicação na língua-alvo (LA), causada – entre alguns fatores – pela distância 

geográfica, diferença horária, restrições no acesso à internet, entre outros. Tomando 

este cenário como referência, a universidade na China tem um papel crucial na 

apresentação de “pedaços” da realidade da LP, além de ajudar a formar algumas 

imagens sobre a língua e cultura dos PLP. Assim, a universidade tem um grande peso 

na formação, manutenção ou distorção das imagens e imaginário dos aprendentes 

sobre a LA. 

Sobre o imaginário no processo de aprender línguas, Cardoso (2002) apud Silva 

(2007:246)diz que ele é“a raiz do implícito, lugar recôndito que guarda as crenças, as 

sensações, as intuições sobre o processo de aprender e de ensinar que nos orientam 

e nos levam a agir como aluno e como professor”. Desta maneira, o imaginário do 

aprendente sobre a LA é extremamente importante, pois ele atua como uma força 

ativadora – consciente ou inconsciente – de suas 

expectativas, crenças, motivações e estratégias de aprendizagem ao longo do 

processo de aquisição/aprendizagem de LE. 

Uma vez que o imaginário dialoga com as expectativas, crenças, motivações e 

estratégias de aprendizagem e que – assim como elas – também é uma força dinâmica 

e que está em constante reformulação, faremos, ao longo desta seção, uma breve 

revisão e definição sobre alguns pontos envolvidos no processo de aprendizagem de 

LE para logo após, na seção 4, discutir como algumas das experiências dos 

aprendentes na FC interagiram no processo de ensino/aprendizagem de PLE. 

Motivações 

Assim como o imaginário que o aprendente tem sobre a LA, as motivações, 

crenças e estratégias de aprendizagem também estão suscetíveis a modificação ao 

longo do processo de aprendizagem. Direcionando nossa atenção para a interface 

que a experiência na FC possa ter na motivação[5] dos aprendentes e, ainda, 

tomando motivação como uma das principais forças envolvidas neste processo, 

inicialmente é importante reconhecer o fato de que é amplamente aceito que 

a motivação tenha um papel vital na aprendizagem de L2 em contexto acadêmico 

(DÖRNYEI, 2006:50). 
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A motivação no campo do ensino/aprendizagem de LE tem sido tema de vários 

estudos. Para um breve panorama de pesquisadores que têm se dedicado a estudar 

e teorizar motivação, citemos como referência os trabalhos de Gardner 

(1985),Dörnyei(1994, 2005), Norton (2000), Ushioda (2001) e Dörnyei & Ushioda 

(2009). 

Dörnyei (2005), em seu modelo The L2 Motivational Self System[6], nos dá um bom 

referencial para o ponto de partida da análise sobre a relação entre a FC e 

as motivações dos aprendentes. Este modelo nos traz três importantes dimensões: 

o Ideal L2 Self, o Ought-to L2 e o L2 Learning Experience[7]. Para a análise das 

narrativas sobre a experiência na FC, propomos na figura 2, logo abaixo, um modelo 

que atenda a especificidade do contexto em questão. A figura 2 tomou como 

norteadores três aspectos que julgamos interagir diretamente no contexto de 

ensino/aprendizagem de PLE na GDUFS, que seriam: (i) o imaginário do aprendente 

sobre a LA; (ii) a experiência no grupo de aprendizagem; e (iii) a experiência real com 

nativos da LA (neste caso, as experiências propiciadas pela participação na FC). 

 

Figura 2: Algumas das forças envolvidas na formação das motivações 

Por fim, em relação à Experiência grupo de aprendizagem e Experiência real com 

nativos da LA, é importante pontuar que apesar de em ambos contextos haver uso da 

LA com nativos da LP, estas experiências geram diferentes expectivas, ansiedades e 

motivações nos aprendentes. 

Crenças 

Dentro do campo de ensino/aprendizagem de LE, muitos têm sido os termos e 

definições sobre crenças. Barcelos (2003) nos expõe as diferentes nomeclaturas 

sobre o tema nas pautas e agendas de pesquisa. A fim de dar-nos uma ideia das 

quantidades de termos e definições, Barcelos (2003:9-10) cita alguns termos 
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comumente referidos às crenças, tais como folk linguistic theories of learning, learner 

representations, representations, cultural beliefs, learning culture, the culture of 

learning languages. 

No contexto de ensino/aprendizagem de LE no Brasil, Silva (2007) nos aponta que o 

tema crenças começou a ganhar força nos anos 90, tendo como marcos teóricos os 

trabalhos de Leffa (1991), Almeida Filho (1993) e Barcelos (1995). Deste três marcos, 

vale destacar a Abordagem ou cultura de aprender, proposta porAlmeida Filho (1993), 

e a Cultura de aprender línguas (BARCELOS, 1995), nos destacando a autora que 

esta cultura de aprender línguas seria o “conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) 

dos aprendizes constituído de crenças, mitos, pressupostos culturais e ideais sobre 

como aprender línguas” (BARCELOS, 1995:40). 

Neste trabalho, imaginamos haver uma relação íntima entre crenças, motivações[8] e 

estratégias de aprendizagem, portanto, definiremos crenças como todo e qualquer 

pressuposto que o aluno tem, consciente ou inconsciente, sobre o que está envolvido 

no processo de aprender uma LE e que, por isso, norteiam suas ações e estratégias 

de aprendizagem e, por tais circunstâncias, tem impacto na motivação. 

Estratégias de aprendizagem 

De maneira geral, estratégias de aprendizagem são ações específicas, 

comportamentos, passos ou técnicas que os aprendentes usam para melhorar seu 

próprio progresso no desenvolvimento de habilidades em uma L2 (OXFORD:1999). 

Segundo Cohen (1998),para entendermos estratégia de aprendizagem é importante, 

antes de mais nada, notar que se trata de um elemento de escolha por parte do 

aprendente. Sobre o que faz uma atividade do aprendente ser estratégica, Dörnyei 

(2006:58), comentando sobre Riding & Rayner (1998), destaca que uma atividade se 

torna estratégica quando ela é “particularmente apropriada para o aprendente, em 

contraste com as atividades gerais que um estudante pode achar menos útil”[9](grifos 

do autor). 

Ellis (2004) classifica estratégias de aprendizagem como um dos fatores 

responsáveis pelas diferenças individuais na aprendizagem de L2 e que estaria ligada 

a categoria learner actions (ações dos aprendentes). O autor destaca que vários têm 

sido os rótulos usados para definir as ações dos aprendentes, tais como 

comportamentos, táticas, técnicas, sendo mais comumente usado o termo estratégias 

de aprendizagem. Ellis (2004:544) diz que as ações dos aprendentes são capazes de 

definir a abordagem que eles adotam na aprendizagem de uma L2 e essas ações dos 

aprendentes são 

Influenciadas diretamente pelas cognições dos alunos e suas crenças explícitas 
sobrea melhor forma de aprender. Em particular, as ações dos alunos são 
regidas pelas crenças de auto-eficácia, como, naturalmente, a escolha deles por 
uma abordagem em que se sintam confortáveis e capazes de praticá-la e evitar 
ações que considerem ultrapassar suas capacidades de execução.[10] 
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Assim, vemos estabelecida uma relação entre as crenças e ações dos aprendentes, 

sendo, então, as crenças forças capazes de orientar as estratégias de 

aprendizagem adotadas pelos aprendentes e tendo, assim, um importante papel no 

estabelecimento de objetivos e impactando a motivação. 

A prática real no processo de aprendizagem: análise de algumas narrativas 

As experiências em situações reais da LA são valiosos instrumentos que ajudam os 

aprendentes a formar/reformular suas crenças, motivações e expectativas acerca dos 

processos envolvidos na aprendizagem de LE. O exercício de narrativa sobre a prática 

na FC revelou-se extremamente positivo no sentido de incitar a reflexão do 

aprendente, tanto no que tange seu discernimento sobre o mundo que está envolvido 

na LP, quanto em repensar seus progressos, pontos fracos e deveres como 

aprendente. 

O ato de reconhecer-se por meio da prática na LA é valioso no sentido de oferecer ao 

aprendente oportunidades de auto-orientação a respeito da condução e importância 

de sua aprendizagem. Para a aprendente Li, as “práticas são necessárias, práticas 

deixam você saber porque você deve estudar. Ela te dá um objetivo mais claro de 

estudar, revelam suas desvantagens e ampliam seus horizontes”. 

Além disso, as experiências na FC são ricas também no que toca o pensar consciente; 

não apenas para questionar as possíveis limitações pessoais dos próprios 

aprendentes, mas para questionar também se o que a universidade oferece é 

adequado ou suficiente para suas necessidades comunicativas em situações reais da 

LA. No trecho seguinte, a aprendente Fang revela o que julga ser seu ponto fraco e 

põe em dúvida se o que aprendeu na universidade corresponde ao que ela deveria 

saber para a prática real na LA: 

O ponto mais fraco é que o meu vocabulário é sempre insuficiente para aquela 
área [área de acompanhamento e interpretação]. Desde a primeira vez que fui 
intérprete, descobri que a maior parte dos vocabulários que eu aprendi na escola 
são inúteis na feira[...] como as palavras são fatores principais numa frase, o mais 
importante situa-se no vocabulário. O sentido da frase muda plenamente se uma 
palavra estiver errada. Sempre que anotamos as palavras novas depois da 
tradução podemos aperfeiçoar-nos para o próximo trabalho. (Fang) 

Para Fang, sua experiência fez com que ela refletisse se a relevância do vocabulário 

que a universidade oferece era compatível com suas necessidades de comunicação 

na LA. Fang demostra também o grau de importância que dá ao vocabulário e que 

esta importância a fez adotar uma nova estratégia para a aquisição de vocabulário 

relevante. Abaixo, a experiência de Gao parece convergir com Fang no que tange à 

importância dada ao vocabulário, mas Gao recorre à memorização de palavras e 

textos como estratégia para adquirir vocabulário. Além disso, ao contrário de Fang, a 

aprendente dá ao que a universidade ensina um papel mais relevante. 

[...] acho que trabalhar na feira pode melhorar a audição e a oralidade. 
Acumulação de palavras é muito importante. Então eu acho que memorizar 
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palavras e textos é útil para trabalhar. Além disso, antes de começar o trabalho, 
tem que se preparar bem, sobretudo os jargões. A prática é muito importante, 
mas para mim, eu acho que aprender bem na escola é a melhor garantia. (Gao) 

Segundo suas experiências na FC, Gao e Fang dão uma grande importância ao 

vocabulário, porém, para a aprendente Xu, a experiência na FC parece revelar que o 

vocabulário tem um menor peso do que supunha.  

tive que procurar os vocabulários específicos dos materiais e dos produtos, muito 
deles eram muito complicados para mim, só consegui memorizar um pouco 
deles. Mas depois do trabalho, descobri que o mais importante e necessário não 
foi o vocabulário, foram aquelas expressões práticas e corriqueiras usadas 
sempre na comunicação usual e na negociação. (Xu) 

Um outro aspecto importante é como a experiência na FC pode ser conflitante. Song, 

falando sobre os clientes de seu primeiro dia, diz: 

Fiquei muito nervosa porque nunca entendia o que eles falavam. Um falava inglês 
muito bem e acabou se comunicando comigo em inglês. Que coisa embaraçosa! 
Por fim, eles descobriram que na feira a maioria fala inglês e me deixaram fora 
da feira, pois a fila para fazer meu crachá era muito grande. Disseram-me: “Ligue 
para o Zhou [agente de intérpretes] resolver seu registro e crachá”. Mas o Zhou 
também estava super preocupado e não tinha tempo para tratar disso. Fiquei 
muito frustrada fora do complexo da feira até a secretária do Zhou me encontrar 
e mandar que eu voltasse para casa. Nunca me esquecerei das palavras dela: 
“Se você fosse suficientemente profissional e competente, eles esperariam na 
fila por você”. Não posso negar que é verdade. Se eu não entendia o que meus 
clientes diziam, como poderia convencê-los. É preciso praticar com intensidade 
minha audição! Disse para mim mesma que tudo daria certo. (Song) 

Porém, o que se mostrou conflitante e possivelmente desestimulador, tornou-se um 

elemento motivador para Song preparar-se para uma nova oportunidade. Na mesma 

semana, Song teve a oportunidade de acompanhar um outro cliente. Para Song, tudo 

ocorreu melhor do que na primeira experiência, pois, segundo a aprendente, “o 

sotaque dele era fácil de entender” e pela “personalidade amistosa, alegre e 

compreensiva dos brasileiros”. Song, ao fim da FC, concluiu positivamente sua 

experiência: 

Embora fosse cansativo o trabalho de acompanhamento, passei com satisfação 
[...] A lagarta está crescendo para um dia ser uma bonita borboleta. Essa feira 
ampliou minha visão e fortaleceu minhas qualidades psicológicas [...] fez com 
que depois da feira eu ficasse fanática pelo português, pelo Brasil. Com muito 
esforço,acredito que oferecerei melhor serviço de tradução na próxima vez! 
(Song) 

Assim como observado no relato de Song, Li encontrou em uma experiência 

aparentemente negativa, uma força motivadora para seus estudos. 

lamento que antes não me esforçava mais para estudar português e inglês; ainda 
lembro da vergonha de receber o dinheiro porque achei que não fiz um bom 
trabalho; ainda lembro que saí tão derrotada quando não consegui traduzir e eles 
começaram a falar em inglês. Mesmo que isso me fizesse sofrer bastante, ainda 
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sou profundamente grata a essa experiência,porque ela me deixou saber das 
minhas desvantagens e estimulou-me a estudar com mais força. (Li) 

Por fim, na seguinte narrativa, ao perceber-se falando português, vemos que a 

experiência na FCajudouMeng a ver-se adentrandoum novo mundo e, com isso,deuà 

aprendente novas percepções sobre si mesma e sobre elementos que sua 

experiência prática mostrou serem fundamentais para aprender com mais eficácia 

uma LE. 

Naquele momento, achei de repente que estava crescida, capaz de trabalhar 
sozinha e de falar de temas do mundo adulto sem sentimento de tédio. Nesta 
altura soube que para estudar uma língua estrangeira não é necessário somente 
ter conhecimentos profissionais, mas também saber notícias de política, 
economia, cultura etc para ampliar meus conhecimentos. (Meng) 

Como vemos, a experiência na FC trouxe a Meng uma nova percepção sobre o que 

é e como estudar um língua estrangeira, contribuíndo positivamente na sua 

motivação. Mas a experiência foi além disso, ela trouxe uma nova consciência para a 

aprendente perceber-se amadurecida, curiosamente, por intermédio da língua-alvo. 

Discussão e Considerações Finais 

Em algumas situações, a proximidade do pesquisador com os informantes pode 

acabar gerando inibições ou falsas interpretações. Porém, o fato de acompanhar os 

aprendentes durante a graduação foi um fator essencial para a análise das narrativas. 

Tendo acompanhado a turma desde seu primeiro ano e lecionando para eles no 

mínimo 2 disciplinas por semestre, foi notada umagrande diferença sobre a postura e 

resposabilidadedos aprendentes na condução de seus estudos após as práticas na 

FC. 

A diferença na postura não foi sentida somente a nível pessoal, mas também na 

turma. O sucesso ou fracasso na experiência na FC serviu como um exemplo coletivo 

e a motivação que inicialmente era pessoal para alguns passou a ser uma motivação 

também coletiva. Sem dúvida, a possibilidade de remuneração foi um forte fator 

motivacional, mas antes disso a possibilidade de um novo mundo se abrindo foi um 

dos grandes elementos motivadores. 

A despeito de, por vezes, a condição de trabalharem como intérpretes sem ter o 

domínio suficiente da LP ter causado ansiedade e em alguns casos ser embaraçosa, 

os alunos demonstraram saírem motivados e com uma atitude bastante positiva em 

relação à continuidade dos estudos em LP. Como vimos, para algumas aprendentes, 

a experiência teve momentos embaraçosos, frustrantes e de vergonha, mas mesmo 

assim essas rupturas nas expectativas que tinham sobre seus desempenhos na LA 

não foram capazes de abalá-las ao ponto de desmotivarem o aprendizado da LA. Na 

verdade, estas rupturas foram essenciais para destabilizá-las e provocar uma reflexão 

sobre o que é, para que e como aprender melhor uma língua. 
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Figura 3: Cenários para a aquisição no contexto de ensino formal do PLE 

Na figura 3, parece-nos, inicialmente, que o cenário idealizado seria o ambiente 

propício para a aquisição, mas se trata de um cenário hipotético e utópico, onde não 

haveria rupturas, ou seja, longínquo da nossa realidade e experiência como seres 

sociais. Já o cenário com rupturas está mais ligado à vida prática do aprendente, na 

qual as rupturas têm um papel vital, pois são capazes de destabilizar o aprendente e 

tirá-lo da sua comodidade, fazendo-o repensar o seu agir como o protagonista na sua 

aprendizagem/aquisição de LE. As rupturas fazem os aprendentes questionarem 

seus objetivos, crenças, motivações, e, por isso, podem provocar mudanças 

nas ações e estratégias de aprendizagem. É importante destacar, porém, que se 

essas rupturas forem demasiadas, elas podem ter efeito contrário e quebrar o ciclo, 

desmotivando o aprendente e diminuindo suas possibilidades de aquisição. 

As possibilidades que o tema exposto neste artigo pode levantar são muitas e abrem 

caminho para pesquisas mais apronfudadas sobre o impacto das práticas reais de 

comunicação em LA no ensino/aprendizagem de PLE na China. Após a análise de 

algumas narrativas, e segundo a experiência de ter acompanhado este grupo durante 

os quatro anos da graduação, opinamos que o maior contributo que experiência na 

FC trouxe aos aprendentes – além de ter agido positivamente na motivação – foi a 

percepção da importância da adoção de uma atitude ativa e responsável em relação 

à própria aprendizagem/aquisição da LP. Neste aspecto, usamos as palavras de Silva 

(2007:259) ao comentar sobre a consciência a respeito das variáveis subjacentes no 

processo de ensino/aprendizagem de LE: 

a consciência a respeito dasvariáveis subjacentes no processo 
ensino/aprendizagem deLE por parte do aprendiz pode ajudá-lo no 
estabelecimentode objetivos mais realistas, além de permitir 
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melhorcompreensão de suas frustrações e dificuldades, permitindoaos 
professores a elaboração de um plano de ação maisefetivo numa parceria de 
maior reflexão e colaboração entrealunos e professor, com o propósito comum 
de aprender eensinar a língua-alvo. 

Em resumo, a experiência na FC foi determinante para criar na turma uma consciência 

para a adoção de atitudes pró-ativas em relação ao próprio aprendizado e estratégias 

de aprendizagem mais eficientes e realistas – por conseguinte, motivadoras –, gerando 

uma maior confiança, co-participação e compromisso entre alunos e professores para 

a criação de planos mais específicos e efetivos para o ensino/aprendizagem da língua-

alvo. 
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[1]A pesquisa foca-se no contexto cantonês e alguns aspectos do ensino de PLE na China 

Continental, portanto não serão consideradas as graduações em LP ofertadas em Macau 

(RAEM). 

[2] Em português, Guangzhou, capital da província de Guangdong, também é conhecida 

como Cantão e a província de Guangdong como província de Cantão. 

[3]. <http://www.cantonfair.org.cn/en/index.asp>O administrador da FC não divulga o número 

oficial de intérpretes ou o número de participantes por nacionalidade. 

[4]Texto original: “There exists not only the awesome task of mastering the grammatical 

system of the language, but also the job of learning how to utilize this system appropriately 

and effectively when actually communicating in real-life situations.” 

[5]Para este trabalho, o termomotivação no singular refere-se tanto a diferença individual 

(ID) motivação quanto ao conjunto de motivações envolvidas no processo de 

aquisiçao/aprendizagem de LE do aprendente. Portanto, motivação e motivações são termos 

intercambiáveis neste artigo. 

[6]ConferirDörnyei (2005, 2006). Sobre ideal self conferir Higgins(1998). 

[7]Para Dörnyei (2008, 3) “Ideal L2 Self[…] concerns the L2-specifc facet of one’s ideal self 

[…]Ought-to L2 Self: […] the attributes that one believes one ought to posses to avoid possible 

negative outcomes, and which therefore may bear little resemblance to the person’s own 

desires or wishes.L2 Learning Experience[…] concerns situation-specific motives related to the 

immediate learning environment and experience” (grifos nossos). 

[8]Sobre a relação entre crenças e motivação, conferir Richards & Lockhart (1994)e Pagoto 

de Souza (2009). 

[9]Texto original: “particularly appropriate for the individual learner, in contrast to general 

learning activities which a student may find less helpful”. 

[10]Texto original: “influenced directly by learners’ cognitions and their explicit beliefs about 

how best to learn. In particular, learners’ actions are governed by self-efficacy beliefs as, quite 

naturally, they opt for an approach they feel comfortable with and able to implement, and avoid 

actions that they consider exceed their ability to perform.” 
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A Potencialidade da Promoção da Aprendizagem 

Autónoma da Língua Portuguesa para os 

Aprendentes Chineses Universitários 

 

Escrito por Liu Quan - Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin 

 

Resumo 

Desde o início do século XXI, os cursos de português tornam-se cada vez mais 

divulgados e conhecidos na China. À medida que se desenvolve a reforma nacional 

do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que defende a autonomia dos 

aprendentes, o ensino-aprendizagem do português tem sido alvo de muitos estudos. 

Nesse contexto, optámos por uma investigação, envolvendo um público-aprendente 

chinês universitário que está a frequentar o curso de português na Universidade de 

Estudos Estrangeiros de Tianjin, com o objetivo de demonstrar a potencialidade da 

promoção da aprendizagem autónoma da língua portuguesa para os aprendentes 

chineses universitários, partindo das crenças deles sobre a aprendizagem de língua 

portuguesa, que desempenham um papel muito importante no processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: Crenças dos aprendentes, Aprendizagem do 

Português,Autonomia,Público-aprendente chinês. 

Abstract 

Since the beginning of the 21th Century, Portuguese language courses have become 

increasingly publicized and well-known in China. As the national reform of teaching 

and learning of foreign languages was implemented, which advocates autonomous 

learning, the teaching and learning of Portuguese has been the subject of many 

studies.The current study is conducted within a group of Chinese students who are 

attending the course of Portuguese at Tianjin Foreign Studies University. This 

research is based on the students’ believes about Portuguese learning, which play an 

important role in the teaching and learning of foreign languages, to demonstrate the 

potential of promoting learner autonomy for Chinese university learners. 

Keywords: Learners’ beliefs, Portuguese learning, Autonomy, Chinese learners. 
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Introdução 

Durante a década de 50 e a década de 70 do século passado cresceu um movimento 

educativo na sociedade ocidental, cujos pioneiros são filósofos educacionais 

americanos, sobretudo, Carl Rogers, que salientou a importância do estudo para 

aprender e adaptar um mundo em mudança e Ivan Iich, que criticou o sistema 

educativo formal naquela época porque os professores naquele período estavam a 

“ensinar a necessidade de se ensinar” (teaching the need to be taught, SHEERIN, 

1991:150). 

Sob esta influência, a perspectiva sobre a educação de adultos mudou durante a 

década de 70 do século passado. Usando estilos de aprendizagem centrados no 

aprendente, a educação de adultos passou a ter como objetivo a igualdade de 

oportunidades, autonomia responsável, satisfação pessoal e democratização da 

educação. Foi a partir dessas ideias que se desenvolveu a noção de autonomia como 

uma capacidade de assumir responsabilidades para os próprios assuntos num 

contexto mais amplo de responsabilidade. 

Nos últimos anos, a autonomia dos aprendentes tem sido um dos temas amplamente 

discutidos, enfatizando-se a importância de se projetar cada vez mais, no sistema 

educativo, o seu desenvolvimento. 

Na China, desde o ano de 2004, a aprendizagem autónoma tem sido um tema sob 

discussão acalorada com a publicação dos Requisitos do Currículo Universitário do 

Inglês (College English Curriculum Requirements) que promove a reforma de 

transformar o modelo de ensino centrado no professor para o modelo centrado no 

aprendente e salienta que “um indicador importante de reforma do modelo de ensino 

com sucesso é o desenvolvimento de modo individualizado de aprendizagem e a 

capacidade da aprendizagem autónoma dos aprendentes”. (Departamento do ensino 

superior do Ministério da Educação da República Popular da China, 2004: 33) 

A autonomia dos aprendentes, ou seja, o conceito e a prática da aprendizagem 

autónoma vai ser uma das áreas mais desenvolvidas não só no ensino do inglês, mas 

também de outras línguas estrangeiras na China nos próximos anos, incluindo, 

certamente, a língua portuguesa. 

Na China continental, o primeiro curso de língua e cultura portuguesas foi iniciado na 

Universidade de Comunicações da China em 1960. Durante os 40 anos seguintes, o 

ensino de português desenvolveu-se pouco devido a várias razões:por exemplo, 

poucos intercâmbios entre a China e os países lusófonos, falta de recursos didáticos, 

pouca procura no mercado de emprego, etc. Até ao fim de 2000, foram criados cursos 

de português somente em 3 universidades. Todavia, desde o início do século XXI, e 

à medida que se desenvolve o intercâmbio político, económico e cultural entre a China 

e os países lusófonos, os cursos de português tornam-se cada vez mais divulgados e 

conhecidos. Até ao fim de 2012, já foram criados cursos de português em 28 

universidades chinesas, não só nas grandes cidades como Pequim, Xangai, Cantão, 
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Tianjin, mas também em cidades mais pequenas como Ha’erbin, Chongqing, 

Changchun... Mais e mais alunos universitários escolhem estudar a língua 

portuguesa. Por isso, é significativo analisar o modo como esse públicoaprendente se 

relaciona com a língua portuguesa e com o próprio processo de aprendizagem num 

contexto duma reforma do modelo de ensino. 

Muitas investigações sobre crenças dos aprendentes de língua estrangeira têm sido 

realizadas em muitos países. Segundo Grosso (1999: 128), o tipo de dificuldades que 

o falante nativo de língua materna chinesa tinha em relação à aprendizagem da língua 

portuguesa é referido ao longo pelos ensinantes de português, não só as dificuldades, 

mas também as atitudes e representações culturais começaram a ser mencionadas e 

descritas de forma sistemática no contexto da renovação metodológica do português 

em diversos trabalhos de autores portugueses. Todavia, na China continental, a 

investigação sobre a língua portuguesa nesta área ainda é uma terra virgem. 

Tendo a reforma do modelo de ensino em conta, o presente trabalho pretende 

investigar a realidade e a potencialidade da introdução e do desenvolvimento da 

aprendizagem autónoma para os aprendentes chineses no ensino superior, partindo 

das suas crenças sobre a aprendizagem do português, para discutir a potencialidade 

da promoção da aprendizagem autónoma num contexto cultural chinês. 

Autonomia da aprendizagem em LE 

O conceito de autonomia no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira 

(LE) tem sido um tema bastante discutido entre muitos estudiosos nesta área. 

Holec (1979),pioneiro da conceptualização da autonomia no contexto de ensino-

aprendizagem duma língua estrangeira,privilegia o significado psicológicoao definir 

autonomia como “a capacidade de se responsabilizar pela própria aprendizagem” 

(1981: 3)[1], que abrange os seguintes aspectos: determinar os objetivos; definir 

conteúdos e progressões; selecionar métodos e técnicas para serem usadas; 

monitoraro processo de aquisição e avaliar o que foi adquirido (1981: 4). 

Paiva (2005:135) argumenta que: 

definir autonomia não é uma tarefa fácil, principalmente, porque há poucos 
contextos onde os aprendizes podem, realmente, ser autônomos.  Os 
aprendentes, raramente, estão totalmente livres de interferência de fatores 
externos que funcionam como obstáculos para a desejada autonomia. 

Autonomia pode ser compreendida, também, de acordo com Little (1991:21), como 

“capacidade de autodireção no planejamento, monitoramento e avaliação de 

atividades de aprendizagem”. Consideramos esses fatores relevantes, pois já 

endossam a ideia de centralizar a atitude dos aprendentes como fator primordial para 

o processo de autonomia na aprendizagem. 

Dickinson (1987: 3) é mais contundente ao definir o termo como “responsabilidade 

total pela tomada e implementação de todas as decisões a respeito da própria 
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aprendizagem”. Entretanto, dificilmente um aprendente terá o direito de escolher 

objetivos, conteúdos, métodos, pois a estrutura de poder escolar não dá margem para 

ações autónomas. No entanto, os aprendentes podem ter iniciativas paralelas ao 

contexto escolar formal. 

A aprendizagem autónoma tem sido um dos temas mais ativos na área da linguística 

aplicada nos últimos anos por todo o mundo. A literatura da linguística aplicada 

testemunha interesses nesta questão, com numerosos livros e teses sobre a 

aprendizagem autónoma publicados nos últimos trinta anos. Muitos professores de 

LE também estão convencidos da importância de introduzir princípios da 

aprendizagem autónoma para as suas práticas didáticas. 

Crenças dos aprendentes sobre a aprendizagem autónoma 

As crenças dos aprendentes têm uma influência profunda nos seus comportamentos. 

Muitos estudos (Bizarro 2007, Coterall 1995, Dickinson 1995, Littlewood 1999) 

mostram que as crenças desempenham um papel muito importante na aprendizagem 

das línguas, em termos de acessos, estratégias, experiências e obtenções de 

conhecimentos novos. 

Nas aulas de LE, muitos professores encontraram os conhecimentos e as crenças em 

ação. Por exemplo, quando alguns aprendentes referem a idade ouo sexo como as 

dificuldades que eles encontram na aprendizagem das línguas, eles estão a explicar 

problemas relacionados com conhecimentos ou crenças da aprendizagem de LE. 

No processo da aprendizagem de LE, crenças favoráveis e positivas ajudam a 

resolver problemas e assim, manter a motivação. Muitos aprendentes com sucesso 

desenvolvem crenças notáveis sobre os processos da aprendizagem de LE, 

capacidades próprias e o uso das estratégias da aprendizagem, o que facilita 

a  própria aprendizagem. 

Por outro lado, crenças negativas podem resultar em motivação diminuída ou 

desmotivação, frustração, ansiedade e implantação de estratégias menos efetivas. 

Podemos imaginar que uma crença dum aprendente na produção em LE vai impedir 

o processo da aprendizagem. Essa crença pode impedir o aprendente de participar 

nas atividades focalizadas em fluência, e também pode criar a vontade de todos os 

erros terem de ser corrigidos pelo professor. 

Mais objetivamente, os aprendentes de LE têm crenças próprias sobre a natureza da 

linguagem em estudo (dificuldades, aquisição da LE, ou a existência da facilidade em 

aprender uma língua estrangeira). Além disso, eles também têm a vontade de saber 

mais sobre as metodologias do ensino. A identificação dessas crenças e a reflexão 

sobre os seus potenciais impactos no processo de ensino-aprendizagem de línguas 

em geral, bem como em outras áreas mais específicas tal como necessidades dos 

aprendentes e estratégias usadas, podem orientar não só a aprendizagem, mas 

também o ensino. 
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Para os aprendentes chineses, o conceito da autonomia dos aprendentes marca uma 

ruptura impressionante com a tradição educativa chinesa, onde os aprendentes estão 

sentados no próprio lugar a seguir as instruções do professor, tentando registar todas 

as palavras do professor nas aulas e memorizar todos os detalhes no livro didático e 

no estudo dos apontamentos depois das aulas. Tendo tido esta experiência por mais 

de 10 anos, é bem possível que os aprendentes chineses universitários já estejam 

habituados a esse modelo didático. Por isso, eles poderão ter dificuldades quando 

encaram o novo conceito da aprendizagem autónoma. 

Nascido na tradição cultural ocidental, o termo autonomia, é considerado, às vezes, 

um conceito ocidental incompatível com outros contextos que têm tradições 

educativas diferentes, por exemplo, o contexto chinês. 

Jones (1995:228) indica que “fazer da autonomia um alvo educativo sem diluições em 

muitos países entre o Marrocos e o Japão, nos quais, tradicionalmente, ela não tem 

lugar, é ser culpado de, no mínimo, insensibilidade cultural”.[2]Além disso, o autor 

também salienta que os métodos usados para promover a autonomia também são 

estranhos para tradições pedagógicas não-ocidentais. 

No entanto, há outras opiniões contrárias. Por exemplo, Littlewood (1999) enfatiza 

que a opinião da incompatibilidade cultural de autonomia é infundada, e os 

investigadores precisam de combinar aspetos diferentes de autonomia com as 

caraterísticas e as demandas dos aprendentes em contextos específicos. 

Hoje em dia, mais e mais exemplos com sucesso de promover a autonomia na 

aprendizagem em culturas não-ocidentais (MCCLURE, 2001:143) confirmam que 

este conceito não é um termo exclusivamente ocidental, e se pode promover em 

contextos culturais diferentes. Todavia, o grau de autonomia que as pessoas querem 

promover e as maneiras para implementar a autonomia serão sensíveis às tradições 

culturais locais. 

Como explicado anteriormente, caso se queira promover a autonomia dos 

aprendentes, é fundamental observar como os aprendentes compreendem o termo e 

quais crenças eles trazem no desenvolvimento da sua autonomia. Ao observar os 

aprendentes, é necessário respeitar as suas caraterísticas culturais. 

De fato, a autonomia na aprendizagem não é um conceito novo para a cultura chinesa 

tradicional, e algumas ideias principais sobre a autonomia na aprendizagem também 

fazem eco com alguns provérbios chineses, por exemplo, o desenvolvimento da 

aprendizagem contínua: “nunca se é demasiado velho para aprender”, a importância 

da formação dos aprendentes: “oferecer-se um peixe a uma pessoa, pode alimentá-

la por um dia; se a ensinar a pescar, pode alimentá-la toda a vida”. 

Todavia, é possível que os aprendentes chineses sintam insatisfação com ou até 

resistência a esta nova metodologia na sala de aula, porque isso é incoerente com as 

crenças preconcebidas sobre a aprendizagem de língua, sobre os papéis adequados 
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do professor e do aprendente. Na história da China, a recusa ao exterior é uma marca 

importante. No entanto, apesar de a imagem de um povo fechado ao exterior ser ainda 

uma imagem presente, ela encontra-se, atualmente, num processo de mudança 

acentuado (GROSSO, 1999:135). 

Na aprendizagem de LE, os aprendentes chineses também mudam e utilizam 

pensamentos e metodologias estrangeiras para obter mais sucesso na 

aprendizagem. Por isso, o reforço da adoção desta inovação dentro do sistema 

educativo chinês é um processo prolongado e complicado. Como Sakui e Gais 

(1999:487) escrevem, “os indivíduos têm que primeiramente terem contato com uma 

inovação, e depois oferecer-lhes tempo suficiente e oportunidade para entender e 

interiorizar a mudança proposta”.[3] 

Com estas explicações, discute-se a compatibilidade de autonomia com a cultura 

tradicional chinesa. Podemos acreditar que o público aprendente chinês também 

possui condições para se tornar autónomo, todavia, eles já estão psicologicamente 

prontos para a aprendizagem autónoma? Será fácil eles aceitarem o novo modelo da 

aprendizagem? Com o objetivo de responder essas perguntas, realizou-se a 

investigação seguinte que utiliza entrevistas semi-estruturadas para verificar as 

crenças sobre a aprendizagem de português. 

Os participantes contactados para esta investigação foram 50 aprendentes da 

Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin que estão a frequentar o Curso de 

Português. Para esses aprendentes, autonomia já não é um termo totalmente 

desconhecido. Na universidade, eles interagem com professores que lhes trazem 

ideias pedagógicas ocidentais. Todavia, crescendo no sistema educativo chinês por 

mais de dez anos, eles também têm crenças com caraterísticas influenciadas pelo 

contexto cultural chinês. 

A investigação dirige-se a três temas: a motivação, a dificuldade da aprendizagem do 

português, e a natureza da aprendizagem do português. 

a. Motivação 

Em termos gerais, a motivação refere-se ao esforço que os aprendentes evidenciam 

na aprendizagem de LE como um resultado de necessidades ou de desejos para 

aprender. As respostas dessas questões mostram que a maioria dos 

participantes(90%) consideram que uma boa oportunidade de empregos é a razão 

mais importante para eles estudarem português, indicando o seu reconhecimento 

sobre o valor prático e funcional de estudar esta língua, o interesse na cultura dos 

países lusófonos, com uma classificação de 60%, é a segunda razão mais importante 

para estudar português. A maioria deles (95%) não têm vontade de pedir a 

nacionalidade portuguesa através da aprendizagem do português. Todas as 

respostas às questões sobre a motivação evidenciam que os aprendentes 

universitários têm um entendimento claro do valor prático e funcional da 

aprendizagem de português. Por isso, podemos afirmar que a motivação está 
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presente. Contudo, na entrevista, quase a metade dos participantes mostraram 

motivação limitada: eles admitiram que um bom emprego é a única razão para 

estudarem português e eles não tinham nenhum interesse em conhecer mais o 

desenvolvimento político, econômico, educacional, científico ou técnicos dos países 

lusófonos. Por isso, eles ainda não estão motivados suficientemente, o que pode ser 

um obstáculo para a promoção da autonomia dos aprendentes. 

b. Dificuldade da aprendizagem do português 

Mais ou menos a metade dos participantes considera que o português é um pouco 

difícil. Quase um quinto deles pensa que o português é difícil enquanto ninguém pensa 

que é fácil aprender português. Mais ou menos um terço dos participantes acredita 

que eles conseguem aprender português em um ou dois anos se gastarem duas horas 

por dia a estudar, no entanto, 51% deles acham que vai levar três ou quatro anos para 

aprenderem português se eles gastarem duas horas por dia a estudar; os restantes 

8% escolhem um período de mais de cinco anos e 4% deles escolhem menos de um 

ano, e 2% deles escolhem que o português é uma língua impossível de aprender. Na 

entrevista, alguns participantes disseram que eles já estavam desencorajados pela 

realidade da sua aprendizagem: depois de estudarem português por mais de dois 

anos, eles ainda não estão aptos a se comunicarem fluentemente em português. 

Todas as respostas e explicações sobre a dificuldade da aprendizagem do português 

mostram que o português não é uma língua fácil para os aprendentes chineses 

universitários, o que pode causar a falta de confiança ou a perda do interesse no 

processo da aprendizagem. 

c. Natureza da aprendizagem do português 

As questões nesta parte incluem abordagens relacionadas à natureza do processo da 

aprendizagem de LE, que fazem avaliações aos conceitos sobre as tarefas da 

aprendizagem dos aprendentes. As respostas mostram que a maioria dos 

participantes (85%) consideram que são eles próprios que devem ser responsáveis 

pela aprendizagem de português, o que mostra uma atitude positiva à aprendizagem 

autónoma，por exemplo, alguns participantes utilizaram “o dono” para definir o papel 

deles no processo da aprendizagem. 

No processo da aprendizagem, o vocabulário é considerado a parte mais importante 

pelos participantes, seguido por compreensão cultural. A tradução e regras 

gramaticais recebem menos apoios positivos. Por um lado, eles já têm estudado 

inúmeras regras gramaticais na escola secundária e quase todos eles têm uma base 

excelente das regras gramaticais do inglês, que têm muitas semelhanças com as do 

português, o que ajuda bastante na aprendizagem. Por outro lado, muitos 

aprendentes acreditam que a fluência é bem mais importante do que a precisão na 

aprendizagem do português, sobretudo na expressão oral, por exemplo, um 

participante disse que uma pessoa consegue comunicar em português sem 

conhecimentos das regras gramaticais do português. 
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Ao contrário deste tipo de “falta de interesse” das regras gramaticais, a aprendizagem 

do vocabulário recebe mais apoios nesta classificação. Quase todos os participantes 

consideram o vocabulário a maior dificuldade na aprendizagem do português porque 

eles sempre se esquecem facilmente das palavras que têm memorizado. A maioria 

dos aprendentes acredita que o vocabulário é a base para executar todas as tarefas 

na aprendizagem, por exemplo, as tarefas para ouvir, falar, ler, escrever e traduzir. 

Além disso, o ensino de LE na China tem uma tradição que se focaliza em “pontos 

gramaticais”, principalmente explicações do emprego de palavras, o que resulta numa 

apreensão crucial do vocabulário dos aprendentes. 

Relativamente à tradução, as respostas indicam que, embora mais da metade dos 

participantes não concordem que a aprendizagem de português é principalmente um 

processo de tradução de chinês-português e português-chinês, quase a metade deles 

ainda escolhem e aprovam a declaração, o que mostra uma opinião restritiva sobre a 

aprendizagem do português. 

As respostas indicam que o aspeto da compreensão cultural também recebe uma 

grande proporção na classificação. Contudo, nas entrevistas, observamos um 

fenómeno interessante: muitos participantes dizem que eles sabem que a cultura é 

um aspeto muito importante na aprendizagem de português porque os professores 

lhes disseram ou porque se destaca a importância da compreensão cultural em alguns 

livros ou algumas revistas que eles têm lido. De fato, eles não entendem muito sobre 

a importância deste conceito para a aprendizagem do português, ou seja, “eles ouvem 

cantar o galo, mas não sabem onde está”. Este conhecimento superficial sobre o 

conceito de cultura, também indica uma área potencial para as intervenções do 

professor. 

As respostas ainda mostram que eles não estão confiantes para falar português com 

outras pessoas. Nas entrevistas, os participantes explicam que eles sentem-se 

tímidos e preocupados quando falam português porque muitas vezes não conseguem 

encontrar as palavras corretas para expressar as ideias próprias, ou porque eles têm 

medo de cometer erros e serem ridicularizados por outras pessoas.Estas respostas 

indicam uma certa falta de autoconfiança dos aprendentes. 

Em resumo, os aprendentes participantes têm crenças positivas e negativas sobre a 

a aprendizagem do português e também crenças sobre os objetivos da aprendizagem 

e sobre si mesmos. 

Considerações finais 

Várias considerações podem ser tiradas da análise no capítulo prévio sobre a 

disposição deste grupo de aprendentes chineses universitários. 

Primeiro, os aprendentes possuem crenças positivas sobre a a aprendizagem do 

português. Por exemplo, a maioria dos participantes estão confiantes que eles 

vão  conseguir aprender português. Além disso, eles consideram que eles próprios 
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devem ser responsáveis pela aprendizagem do português, o que mostra a aceitação 

do conceito da aprendizagem autónoma deles. 

Segundo, os aprendentes têm crenças limitadas, por exemplo, as respostas às 

questões sobre a motivação mostram que eles consideram a aprendizagem de 

português prático e funcional sem estarem suficientemente motivados e também 

crenças contraditórias: a confiança em aprender português e a incerteza de como 

encontrar um modo efetivo para a aprendizagem, além da timidez para falar a língua. 

Terceiro, os aprendentes não entendem o que eles devem fazer no processo de 

aprendizagem como aprendentes de LE, da aprendizagem de LE. O presente trabalho 

encontrou uma proporção considerável do público participante que tem 

conhecimentos limitados sobre a aprendizagem de LE–eles não têm ideias ativas e só 

recebem instruções do professor na sala de aulas, quase nunca refletem no progresso 

da sua aprendizagem e sentem-se totalmente perdidos sobre conceitos como 

“cultura” ou “estratégia de aprendizagem”. Aliás, muitos problemas identificados nos 

capítulos anteriores – as crenças restringidas e contraditórias – é um resultado da sua 

inconsciência sobre o processo da aprendizagem de LE. 

Como melhorar o sucesso da aprendizagem para todos os aprendentes hoje em dia? 

Eis uma das questões cruciais do ensino moderno, não só para o ensino de LE, mas 

também para outros domínios académicos. A investigação no presente trabalho 

mostra que este grupo de aprendentes chineses universitários desenvolve crenças 

positivas e negativas sobre a aprendizagem do português. O reconhecimento geral 

deles de que os aprendentes são responsáveis pela própria aprendizagem pode 

estimular os proponentes da autonomia. 

No entanto, convém observar que as considerações, neste trabalho, não é o resultado 

final para que o aprendente possa tornar-se autónomo, mas sim, registar o quanto, e 

como buscam, autonomamente, alcançar a sua meta na aprendizagem do português, 

além do como se posicionam e compreendem a aprendizagem. 
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[1]the ability to take charge of one’s own learning 

[2]In many countries between Morocco and Japan, to make autonomy an undiluted 

educational objective where it has no traditional place is to be guilty at least of cultural 

insensitivity (Jones, 1999:72). 
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[3]Individuals must first become aware of an innovation, then be given sufficient time and 

opportunity to understand, become comfortable with, and finally internalize the proposed 

change. 
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Resumo 

Este trabalho estuda a transferência da língua materna na aquisição de português 

como língua estrangeira através da análise de uma produção escrita de uma aluna 

chinesa. Estudamos a aceitabilidade do mesmo texto entre os diferentes 

interlocutores (falante nativo de chinês e falante nativo de português), distinguimos 

transferência e erro e discutimos o fenômeno de recombinação dos traços linguísticos. 

De acordo com os resultados preliminares, a transferência da língua materna no texto 

da aluna é muito comum, porém, segundo as visões tradicionais de linguagem, é 

geralmente tratada como erro ou interferência prejudicial à aprendizagem. Este 

trabalho defende que a transferência não afeta a aprendizagem da LE, pelo contrário, 

se não nos concentrarmos apenas na gramática, mas observarmos outros traços 

igualmente importantes, poderemos observar como os aspectos culturais, históricos 

e identitários vão sendo formados na língua-alvo. 

Palavras-chave: Transferência, Língua Materna, Língua Estrangeira, Aceitabilidade, 

Recombinação. 

ABSTRACT 

This work studies the transfer of the mother tongue in the acquisition of Portuguese as 

a foreign language through the analysis of a written production of a Chinese student. 

We study the acceptability of the same text between different interlocutors (a Chinese 

native speaker and a Portuguese native speaker), and distinguish transfer and error, 

talking about the phenomenon of recombination of linguistic traits.. According to 

preliminary results, the transfer of the mother tongue is very common in the written 

production analyzed, however, it is treated as error or interference by the traditional 

perspectives of foreign language learning. This work claims that the transfer does not 

affect the learning of foreign language. Instead being focused only on grammar, we 

can also observe how cultural, historical and identity aspects are being constructed in 

the foreign language. 

KEYWORDS: Transfer, Mother Tongue, Foreign Language, Acceptability, 

Recombination. 
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Introdução 

Este artigo foi pensado e redigido com base nos textos escritos pelos alunos chineses, 

sob a minha orientação como professora chinesa de PLE. Os textos descrevem 

lugares de que os alunos gostam muito, o que os obrigou a produzir textos baseados 

nas suas vivências pessoais. A situação comunicativa é aberta, o produtor do texto 

escolheu o assunto e também a forma discursiva. O interlocutor é familiar ao produtor, 

pois são os colegas e professores da turma. Trata-se de uma pessoa a quem o 

produtor quer dizer alguma coisa sobre um espaço que lhe dá prazer. Os textos 

escritos são lidos pelo professor e, depois, distribuídos aos colegas para que eles 

possam ler também. 

Ao corrigir esses textos, observei que as representações da língua materna e 

consequentemente as transferências da mesma são frequentes na produção escrita 

dos alunos. A maioria dos alunos elabora o seu texto baseando-se nos conhecimentos 

da língua materna (LM), ou seja, a aprendizagem de PLE é condicionada pela 

transferência dos hábitos linguísticos, pragmáticos e discursivos criados na LM. Mas 

a transferência da LM tem duas faces, por um lado, pode proporcionar uma 

transferência positiva nos casos em que se registam semelhanças entre ambas, por 

outro lado, é uma transferência vista como interferência nos casos em que aquelas 

apresentam diferenças. Mas como os alunos são do nível de iniciação, essa 

transferência é natural numa primeira fase da aprendizagem da língua estrangeira. 

Com os textos produzidos pelos alunos chineses em língua portuguesa, escolheu-se 

apenas um para fazer parte do corpus deste artigo. Pretende-se analisar como entre 

os diferentes interlocutores (falante nativo de chinês e falante nativo de português), a 

aceitabilidade do mesmo texto dá-se de forma diferente. Além disso, repensa-se aqui 

também o fenómeno da recombinação de traços linguísticos, pragmáticos e 

discursivos a fim de descobrir de que modo a transferência da LM afetará a aquisição 

do português, para se melhorarem as práticas didático- pedagógicas. 

Fatores pragmáticos de textualidade 

Um texto será bem compreendido quando avaliado sob três aspectos: primeiro, o 

pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação informacional e 

comunicativa; segundo, o semântico-conceitual, de que depende a sua coerência; e 

o terceiro, o formal, que diz respeito à sua coesão (Costa Val, 2006:5-10). 

Quanto aos fatores pragmáticos estudados por Beaugrande & Dressler (1983), neste 

trabalho, pretende-se analisar principalmente a aceitabilidade, que concerne à 

expectativa do interlocutor de que o conjunto de ocorrência com que se defronta seja 

um texto coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos 

ou a cooperar com os objetivos do produtor (Costa Val, 2006:11). Grice (1975, 1978) 

estabeleceu estratégias máximas de conversação ogeralmente adotadas pelos 

produtores para ganhar a aceitabilidadedo receptor. Essas estratégias relacionam-se 

coma necessidade de cooperação(no sentido de que o produtor responde aos 
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interesses de seu interlocutor) e a autenticidade, informatividade, relevância das 

informações, bem com oas informações apresentadas(precisão, clareza, ordem, 

concisão, etc.) (Costa Val, 2006:11). Charolles (1978) afirma que, geralmente, o 

interlocutor dá um "crédito de coerência" para o produtor, ou seja, presume-se que o 

seu discurso é coerente e se esforça para capturar essa coerência, preenchendo 

lacunas, fazendo inferências, finalmente, colocando ao serviço de compreender do 

textot odo o conhecimento que tem. (Costa Val, 2006: 12). Porém, esse crédito de 

coerência tem sempre um limite, porque o produtor não pode escrever um texto sem 

pensar no nível de informatividade ao qual o seu interlocutor pode ser exposto. 

A interlíngua 

O conceito de interlíngua foi introduzido por Selinker (1972) aquando da publicação 

de seu artigo “Interlanguage”, considerado por muitos autores como o ponto de partida 

da linguística aquisicional (Cristiano, 2010, 38), ou seja, este conceito é necessário 

para a compreensão destes fenômenos tão complexos da aquisição de uma língua 

estrangeira. Selinker (1972:214) apresenta a seguinte definição para interlíngua: “a 

separatividade do sistema de um aprendiz da língua segunda, um sistema que tem 

um estatuto intermediário estruturalmente entre a língua nativa e a língua-alvo[1]”. 

A interlíngua traz a ideia de que o aprendente de Língua Estrangeira (LE) vai 

apresentar características próprias, ou seja, a especificidade que não se confunde 

quer com a língua materna quer com a língua estrangeira, ao longo do seu processo 

de aprendizagem da língua. 

A fossilização é uma característica fundamental do conceito de interlíngua, segundo 

Ottonell (2004), a fossilização refere-se a um mecanismo pelo qual um falante tende 

a conservar na sua interlíngua certos itens, regras e sub-sistemas linguísticos da sua 

língua materna relativamente a uma determinada língua-alvo (Cristiano, 2010: 38). 

Portanto, é muito difícil ou quase impossível atingir uma proficiência na língua 

estrangeira semelhante à da língua materna, neste sentido, a transferência da LM 

impõe restrições à aquisição da LE. No entanto, o processo de aprendizagem ou 

aquisição envolve outros fatores que não são apenas linguísticos, mas também 

identitários, sociais, culturais, históricos, etc. Por isso, o falante estrangeiro nunca 

será o mesmo na língua materna e na língua estrangeira, pois essas línguas ocupam 

espaços diferentes no processo de formação das identidades do sujeito. A interlíngua 

apresenta um sistema de regras próprias que reestruturam ao longo do processo de 

aprendizagem, e isto é natural e mesmo inevitável na aprendizagem de qualquer 

língua estrangeira. 

2.3. Conceito de erro 

Durante a correção dos textos escritos dos alunos em estudo, observei que muitos 

alunos organizam as frases segundo a morfossintaxe do chinês, língua materna, e 

não do português. Sublinhamos que a estrutura das frases entre as duas línguas é 

diferente, por exemplo, existe diferença da posição dos verbos e adjetivos, cada um 
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tem as suas regras próprias. Mas quando isto se verifica e os alunos fazem frases que 

não seguem as regras da língua que aprendem, não podemos dizer que se trata de 

um erro ou que a sua produção está errada. Consideremos o conceito de erro. 

De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência (2001, 215), as atitudes 

face aos erros dos aprendentes podem ser múltiplas, consoante se considerar que 

aqueles refletem a) o fracasso da aprendizagem, b) a ineficácia do ensino, c) a 

vontade que o aprendente demonstra em comunicar, não obstante os riscos, ou d) um 

processo de desenvolvimento da interlíngua. Nesta última perspectiva, os erros são 

considerados como inevitáveis e inerentes ao desempenho de todos os falantes, 

incluindo os não-nativos (Cristiano, 2010: 41). 

O conceito de erro foi considerado como parte integrante do processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Segundo Corder (1967), “erros” serão 

apenas aquilo que os falantes não conseguem entender quando os detectam. 

Portanto, referimos igualmente desvio ou inadequação como sinónimos. 

Análise 

Dos vários textos elaborados pelos alunos, escolhi um, o mais representativo, para 

analisar. Relativamente à transferência da LM nesse texto, podemos falar sobre os 

fatores linguísticos, mas como a língua materna e a língua estrangeira ocupam 

espaços diferentes no processo de formação das identidades do sujeito, também é 

interessante avaliar os fatores culturais e identitários no seu processo de 

aprendizagem, e ao descobrir, nesse texto, esses fatores, decidi utilizá-lo como o 

objeto de pesquisa. 

A seguir, apresentamos o texto na íntegra sem as correções feitas pela professora: 

Panyu fica no interior da Delta do Rio Pérola. Ele está situada em centro-sul da Cidade 

de Cantão. Apesar de ele não estar no centro económico de Cantão, está uma das 

partes mais influentes da cidade. Aqui a gente encontra a infraestrutura completa 

através da qual conhecem os diversos tipos de destinos turísticos convenientemente, 

incluindo os divertidos, os humanos e os naturais. 

Chime Long Paraíso é um parque de diversão muito famoso na China. Estão postos 

os aparelhos de diversão mais moderno aqui e presta a oportunidade para desafiar a 

gente. Jardim Yuyin, um dos quatros representativos de jardim antigo em Cantão, é 

uma jóia. Vale a pena conhecer a sua estrutura única e maravilha. Mais um lugar eu 

gostaria de apresentar é Parque Florestal da Colina Dafu. É um depósito de oxigénio. 

De bicicleta ou a pé, passear aqui de qualquer modo deixará os visitante uma 

experiência agradável acompanhando os paisagens naturais lindos. 

3.1  Análise de aceitabilidade 
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Quanto à aceitabilidade do nome do lugar descrito, para os interlocutores de língua 

maternal chinesa (ILMC) da turma, Panyu é um lugar conhecido, porque a maioria dos 

alunos da turma é da cidade de Cantão e as professoras chinesas de outras províncias 

já vivem há vários anos nesta cidade. Porém, para os interlocutores de língua materna 

portuguesa (ILMP), Panyu não é tão conhecido como as cidades de Pequim e Xangai, 

nem existe a tradução específica em português. Isso causa dificuldades ao 

definir Panyu como uma zona, um bairro ou uma aldeia de Cantão. 

A última frase do primeiro parágrafo (...), incluindo os divertidos, os humanos e os 

naturais, lança um conceito de os humanos (“os” apresenta “destinos turísticos”), que 

causa diferente aceitabilidade entre os ILMC e os ILMP. Este tipo de “destinos 

turísticos humanos” descrito pela produtora do texto, na verdade diz respeito aos 

pontos turísticos culturais, com base em pontos turísticos naturais, adicionando-se as 

características culturais para satisfazer as necessidades espirituais e materiais dos 

seres humanos, tal como arquitetura budista. Os pontos turísticos culturais têm a ver 

com cultura, história e atividades sociais dos seres humanos. Portanto, em chinês, 

também se nome a Ren Wen Jing Guan, e a tradução linear é os destinos turísticos 

humanos. 

Durante a leitura dos ILMC, este conceito é compreendido e não causa qualquer 

problema, por causa da proximidade dos hábitos linguísticos da LM. Quanto aos ILMP, 

este conceito é inadequado e causa dificuldade e estranheza. 

No segundo parágrafo, observamos que a autora descreve, com pormenores, três 

lugares para provar a ideia anterior, que existem vários tipos de pontos turísticos 

em Panyu. O segundo parágrafo expressa de forma clara a lógica a mensagem. 

Mesmo assim, a aceitabilidade dos ILMC e ILMP é diferente. Para os ILMP, os três 

lugares descritos são apenas provas, mas para os ILMC existe uma ligação entre os 

três pontos turísticos e a última frase “incluindo os divertidos, os humanos e os 

naturais” do primeiro parágrafo. Realmente, Chime Long Paraíso, Jardim Yuyin e 

Parque Florestal da Colina Dafu do segundo parágrafo são, respectivamente, os 

representantes de os divertidos, os humanos e os naturais. Neste texto, a produtora 

não gastou mais palavras para explicar essa lógica ou ligação, porque de acordo com 

hábitos linguísticos de chinês, a produtora acha que é fácil entender a sua lógica que, 

por isso, não é preciso explicar muito. Para os ILMC, mesmo que não conheçam os 

lugares descritos, o texto ainda deixa pistas para que os leitores possam descobri-los. 

No entanto, para os ILMP, será bem mais difícil de entender esta lógica. 

3.2  Análise de recombinação dos traços linguísticos 

No segundo parágrafo dessa redação, existe uma frase: Estão postos os aparelhos 

de diversão mais moderno aqui (…). Na verdade, essa frase pode ser revista como os 

aparelhos de diversão mais modernos estão aqui (…). Portanto, “estão postos”, esta 

forma de voz passiva aqui causa estranheza, porém, se pensamos nesta frase 

segundo os hábitos linguísticos da LM, em chinês, diz-se 现代设施放在这里
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(em Pinyin: Xian Dai She Shi Fang Zai Zhe Li),现代设施(Xian Dai She Shi) quer 

dizer aparelhos de diversão mais modernos, 这里(Zhe Li)significa aqui, e a diferença 

concentra-se em 放在(Fang Zai), de fato, em chinês 放在(Fang Zai),estes dois 

caractéres podem ser vistos como um verbo, mas também podem ser divididos em 

dois verbos 放(Fang)e 在(Zai), em português pôr e estar, respectivamente. E por esta 

razão, a produtora preferiu utilizar o verbo pôr correspondente a放(Fang). 

Por outro lado, quanto ao uso da voz passiva nesta frase, de acordo com a estrutura 

linguística de chinês, o verbo放在(Fang Zai)expressa o emprego ou o sentido de voz 

passiva, mas não aparece na forma da voz passiva. E a produtora considerava que, 

segundo os hábitos linguísticos de português, é preciso usar a voz passiva. Com 

essas considerações, elaborou estão postos. 

Concluindo, a produtora tentava escrever e pensar à maneira dos falantes de língua 

portuguesa, mas sob a transferência da LM, foi mal-sucedida e o texto ganhou 

estranheza. Finalmente, gerou uma forma de interlíngua, recombinando os traços 

linguísticos da LM e do português, porque segundo hábitos linguísticos da LM, não é 

necessário o uso da voz passiva. Por isso, não deveria aparecer estão postos. Ao 

meu ver, apesar de tudo, o fenômeno de recombinação dos traços linguísticos da LM 

e LPE não afeta o sentido desta frase nem para ILMC nem ILMP. Apenas causa níveis 

diferentes de aceitabilidade. 

4. Considerações finais: 

A transferência da língua materna trata-se de um fenómeno muito comum durante a 

aprendizagem da língua estrangeira. Particularmente, é mais óbvio no início do 

processo de aprendizagem, naturalmente, nos primeiros contatos com uma nova 

língua. Os aprendentes costumam pensar e aprender de acordo com os hábitos 

linguísticos criados na língua materna. No entanto, atualmente, existe um mal-

entendido no processo de aprendizagem da língua estrangeira, isto é, muitos alunos 

são julgados como bem-sucedidos na aprendizagem, de acordo com a sua correcção 

relativamente à norma da LP e a uma maior aproximação à produção dos falantes de 

LM. Portanto, a transferência da LM é tratada como interferência ou erro. 

Consideramos que essa ideia não é correta. Cada sujeito tem os seus traços culturais, 

identitários e linguísticos. Em outras palavras, “ninguém precisa de ser igual a 

ninguém”. Um aprendente de língua estrangeira deve ser comparado com outro 

aprendente bem sucedido de língua estrangeira, um membro do mesmo grupo, não 

com um falante nativo, que, por definição, é um membro de um grupo em que o 

aprendente da LE nunca pode entrar. Não podemos ter preconceitos na transferência 

da língua materna quando aprendemos a língua estrangeira, porque segundo a 

análise apresentada, a transferência não causa confusão ou problemas sérios de 

interpretação dos interlocutores, a transferência não é obstáculo no processo da 

aprendizagem da língua estrangeira. É natural que os aprendentes consigam 

encontrar uma forma aceitável de combinar os traços linguísticos da LM e da LE, como 
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é sugerido na nossa análise. Neste trabalho, a gramática da língua não é o único 

elemento que deve ser considerado na aprendizagem/aquisição de uma nova língua, 

o que está em jogo é o aspecto pragmático da aceitabilidade, pois apesar dos 

aspectos de “agramaticalidade”, o texto continua a fornecer informações que a autora 

pretendia, ou seja, descrições sobre os aspetos culturais, históricos e identitários do 

tema abordado. 
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Uso de Recursos Eletrónicos no Ensino de PLE 

Escrito por WeiqiZhang - Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 

 

Resumo: 

Hoje em dia, mesmo que haja grandes desenvolvimentos no ensino de Língua 

Portuguesa, continuamos a sentir uma grande falta de recursos tanto para as aulas, 

como para as pesquisas. Porém, o avanço tecnológico fornece-nos possibilidades de 

aproveitamento de recursos eletrónicos para as aulas. Neste artigo, gostaríamos de 

atribuir ênfase ao desenvolvimento apropriado e ao uso destes recursos para o ensino 

de PLE na China, particularmente do aproveitamento de bancos de dados comerciais, 

de recursos multimédia, entre outros, contribuindo, desta maneira, para a 

sistematização de recursos eletrónicos aplicáveis ao ensino, assim como para a 

melhoria das condições ligadas ao ensino e aprendizagem de português. 

Palavras-chave: Recursos Electrónicos; Ensino de Português; PLE; Base de Dados. 

Abstract: 

In the recent years, Portuguese language teaching and research have been on an 

upward slope in Chinese universities and colleges. However, not only from the 

teaching scale, but also from the teaching materials development, it is still in a 

disadvantage position among Chinese foreign language teaching and research. On 

the other hand, as the information technology is in its rapid development, we can easily 

find a lot of electronic resources on Internet such as Portuguese commercial database, 

Portuguese language multimedia resources etc., which may be serve as ideal teaching 

or learning materials. The present article is aimed to discuss and comment on how to 

obtain and make rational use of the Portuguese electronic resources, in order to enrich 

our teaching and research activities.  

Keywords: Electronic Resources; Portuguese Teaching; Portuguese as a Foreign 

Language; Database. 

  

Introdução 

O ensino da língua portuguesa, quando comparado com o ensino de outras línguas 

estrangeiras na República Popular da China, não tem sido alvo de especial destaque, 

apesar de o ensino da língua de Camões em território chinês ter tido início há mais de 

50 anos. O ensino de português circunscreve-se, essencialmente, às universidades, 

ainda que estas instituições de ensino não tenham regularizado a admissão de 

estudantes até ao fim do século passado. Face a tais condições, é justificável a 
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carência de diversos aspetos relacionados com o ensino e a aprendizagem de 

português. 

Atualmente, não obstante os grandes desenvolvimentos registados no ensino da 

língua portuguesa, bem como os esforços no sentido da publicação de manuais de 

PLE destinados aos aprendentes chineses, verifica-se ainda uma carência 

significativa de elementos destinados tanto à vertente lectiva como ao domínio da 

investigação. Porém, o avanço tecnológico, especialmente a Internet, fornece-nos 

possibilidades de aproveitamento de recursos electrónicos para as aulas, superando 

a barreira geográfica entre os principais países de Língua Portuguesa e a China. 

Simultaneamente, como docentes, para correspondermos às exigências de 

aprendizagem dos nossos alunos, nós devemos formular estratégias de utilização 

adequada perante uma vasta quantidade de recursos electrónicos disponíveis na 

Internet, bem como prestar assistência ou orientação aos nossos alunos na hora de 

usarem tais recursos. 

Neste artigo, gostaríamos de atribuir ênfase ao desenvolvimento apropriado e ao uso 

adequado de recursos electrónicos para o ensino de PLE na China, particularmente 

do aproveitamento de bases de dados comerciais, de recursos electrónicos de 

consulta, de recursos multimédia, entre os outros, contribuindo, desta maneira, para 

a sistematização de recursos electrónicos aplicáveis ao ensino, assim como para a 

melhoria das condições ligadas ao ensino e à aprendizagem do português. 

Aspectos Panorâmicos sobre o Curso de Português na SISU 

Começou na década de setenta do século passado o curso de licenciatura na SISU, 

da área de Língua e Literatura, com a duração de quatro anos letivos. Até ao fim do 

século passado, a Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai era uma das 

duas instituições do ensino superior chinês que admitiam alunos de português em 

toda a China Continental. Em 2007, a SISU tomou a iniciativa de admitir alunos de 

mestrado em Linguística na China. Por enquanto, admitimos, em cada ano, cerca de 

20 alunos do curso de licenciatura para formar uma turma, assim com 2 alunos do 

curso de mestrado, tendo assim por volta de 90 estudantes de português na nossa 

universidade. 

Os nossos alunos do curso de licenciatura, alvo fundamental do ensino do 

departamento, são jovens chineses que se situam na faixa etária dos 17-18 anos de 

idade, que precisam de ter passado por um exame nacional seletivo para 

conseguirem ter acesso ao curso. Além do Chinês como Língua Materna, todos 

possuem um bom domínio de Língua Inglesa, resultado do sistema educativo chinês. 

Como a SISU dispõe de acordos de cooperação com instituições educativas de países 

ou regiões da Língua Portuguesa, os alunos podem fazer intercâmbio em diversas 

universidades e institutos, que se localizam em Portugal, no Brasil ou em Macau. 

Hoje em dia, o Departamento de Português da SISU conta com 5 docentes chineses 

e uma leitora portuguesa enviada pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
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I.P. (CICL). Para além de se dedicarem à elaboração de materiais didáticos, às 

pesquisas relacionadas com o ensino, todos os docentes do departamento têm ainda 

de lecionar 4 ou 5 disciplinas diferentes cada semestre letivo, entre as quais se 

destacam unidades curriculares de Língua Portuguesa, o Audio-visual, Gramática, 

Tradução, Redação e Correspondência, entre outras disciplinas sobre os aspectos 

gerais dos países lusófonos. Além da carga letiva, a leitora presta assistência aos 

colegas chineses, bem como organiza atividades culturais, com o objectivo de 

divulgar a cultura portuguesa em Shanghai. 

Os alunos têm acesso aos livros e a outros materiais físicos de língua portuguesa na 

biblioteca central da Universidade, que contém mais de dois mil livros em português. 

Embora seja um número considerável através dos esforços da parte da biblioteca 

universitária, na realidade, os recursos disponíveis são ainda diminutos quando 

comparados com os recursos relativos ao Inglês ou a outras línguas de mais 

importância na China. 

Para os docentes, por um lado, um dos maiores desafios do ensino de português 

reside em criar um ambiente linguístico favorável aos alunos, para que estes possam 

aprender o português por exposição direta ao uso autêntico, pois, perante um horário 

limitado, os professores precisam de treinar os alunos para que estes possam 

ultrapassar as variadas dissemelhanças entre estas duas línguas tão distantes. Por 

outro lado, seria uma tarefa de igual relevância ajudar os alunos a adquirir as 

capacidades para aprender uma língua, as quais “permitem ao aprendente lidar de 

forma mais eficaz e independente com os desafios da aprendizagem de uma língua, 

observar as opções existentes e fazer melhor uso das oportunidades”(QECR, 2002, 

154). 

Importância de Conhecimentos Relativos à Informação para o Ensino e a 

Aprendizagem 

Com a escassez de materiais impressos, os recursos electrónicos de português, tanto 

os recursos abertos na Internet, como os comerciais são cada vez mais aplicados no 

ensino de PLE e nas pesquisas, devido à “frescura” do seu conteúdo e à sua agilidade 

e facilidade de uso, tornando-se uma fonte indispensável para os professores e os 

aprendentes. 

Papel de recursos electrónicos no ensino de PLE 

No ensino, os professores podem recolher da Internet artigos digitais convenientes, 

tais como, por exemplo, reportagens, comentários, e fazer as adaptações, para que 

possam ser aproveitados nas aulas de Língua, Leitura ou até servir como textos 

suplementares a serem lidos fora das aulas. Por outro lado, os documentos 

audiovisuais na Internet, tais como notícias, entrevistas, palestras, podem ser 

aproveitados para as aulas de Laboratório e Interpretação. Mais do que isso, ao 

contrário das publicações tradicionais, morosas não apenas na fase de edição, mas 

também na fase de circulação, os recursos electrónicos são quase espontâneos e de 
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fácil acesso, podendo, por isso, servir como materiais de pesquisas científicas, os 

dados registados nas fontes de credibilidade, fornecendo, deste modo, importantes 

recursos para estudos ligados à atualidade dos países lusófonos, nos seus aspectos 

sociais e culturais. 

Desenvolver a capacidade de aprendizagem dos alunos 

Embora os nossos alunos sejam de faixa etária quase igual e tenham um percurso 

educacional semelhante, são indivíduos com características particulares, cujas 

competências variam de um para o outro. Conforme a tradição do ensino da língua 

estrangeira na China, é preciso desenvolver os cinco tipos de competências dos 

aprendentes, sendo a de ouvir, a de falar, a de ler, a de escrever e a de traduzir. Na 

realidade, entre os alunos chineses, por exemplo, há quem aprecie mais a gramática 

ou a análise sintática, porque possui uma forte habilidade de pensamento lógico, há 

quem prefira a leitura, visto dispor de uma boa compreensão, etc. No entanto, para 

os professores, é difícil realizar um ensino diferenciado, pois estão a lecionar, ao 

mesmo tempo, todos os alunos da turma. Então, como é que esta dificuldade pode 

ser ultrapassada? 

Seria uma boa opção orientar os nossos alunos a fazer uso eficaz dos materiais 

disponíveis para uma aprendizagem autónoma. Neste caso, com a facilidade de 

aquisição de novos conhecimentos, podemos afirmar que a Internet constitui um 

veículo ideal para satisfazer tal aprendizagem, porque nela há uma abundância de 

recursos eletrónicos que fornecem um bom ambiente linguístico implícito aos 

aprendentes, aumentando o seu interesse em relação à aprendizagem da língua 

estrangeira, de forma a realizar a aprendizagem autónoma. 

Há mais de trinta anos, Denis Girard afirmou: “o aparecimento e o progresso da 

electrónica permitiram a criação de aparelhos cada vez mais aperfeiçoados para a 

gravação, a conservação e a repetição fiel da palavra” (GIRARD, 1975: 22). Hoje em 

dia, a Internet e a tecnologia digital inovaram a armazenagem de informações, bem 

como a sua divulgação. Porém, para os recursos electrónicos disponíveis na Internet 

serem usados no ensino e aprendizagem ou nas pesquisas, considera-se ser 

necessária cautela, uma vez que a Internet é tão aberta que contém informações não 

necessariamente úteis para satisfazerem as exigências. Assim, é crucial saber como 

adquirir os recursos autênticos das fontes mais confiáveis, no contexto de uma 

imensidão de informações disponíveis na Internet. Exactamente como foi dito pelo 

Conselho da Europa, a capacidade de aprendizagem deve incluir a capacidade para 

“utilizar as novas tecnologias, por exemplo, procurando informação nas bases de 

dados, nos hipertextos, etc.” (QECR, 2002, 156).   

Recurso Electrónicos para o Ensino de PLE 

Foi no decurso da década noventa do século passado que se vulgarizou o recurso a 

serviços de Internet nos países lusófonos, principalmente em Portugal e no Brasil. 

Com a generalização gradual da banda larga, por enquanto, cerca de metade da 
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população de ambos os países são internautas. O amplo uso da Internet está a mudar 

a forma tradicional de publicações nestes países, demonstrando a tendência para a 

digitalização. Nos últimos dez anos, têm crescido diversos tipos de recursos 

eletrónicos, entre os quais há bastantes recursos abertos, tais como, por exemplo, 

notícias e comentários dos meios de comunicação oferecidos pelos respetivos sítios. 

Além disso, existem instituições académicas ou comerciais que digitalizam 

comunicações ou dissertações para que sejam colocadas, em formato de texto 

completo ou de resumo, nas bases de dados, facilitando, desta maneira, a pesquisa, 

a consulta e a leitura destes artigos. 

Face a estes dados, serão destacados alguns sítios e portais acessíveis no interior da 

China, os quais fornecem recursos eletrónicos de credibilidade e passíveis de serem 

consultados com frequência no contexto do ensino e da investigação científica. 

Ferramentas online 

O Google é o motor de busca mais usado para encontrar recursos electrónicos e para 

termos resultados mais precisos, é aconselhável usar o Google Portugal 

(http://www.google.pt) e o Google Brasil (http://www.google.com.br). 

As palavras novas em português são verdadeiros quebra-cabeças, pois é preciso 

consultar vários dicionários físicos para especificar os seus sentidos e, muitas vezes, 

estes não se encontram em nenhum deles, o que nos faz lembrar uma máxima 

famosa de Samuel Johnson: Os dicionários são como relógios: o pior é melhor do que 

aquele que não existe; do melhor não se pode esperar uma precisão perfeita (WANG, 

1997: Prefácio). Perante tal situação, seria uma boa opção fazer uma tentativa de 

consultar os novos vocábulos nos dicionários online, que, em muitos casos, podem 

fornecer um resultado satisfatório aos consultantes, visto que, teoricamente, as 

atualizações dos dicionários online podem ser feitas em tempo real, ao contrário do 

que sucede com os dicionários tradicionais, isto é, impressos, cuja atualização é um 

processo moroso, desde a fase de impressão até se encontrar nas mãos do 

consultante. 

Para quem estude o português europeu, o Dicionário Priberam 

(http://www.priberam.pt/dlpo/) seria uma ferramenta útil, porque, além da explicação 

semântica, cada verbete conta com a sua pronúncia e, quando necessário, fornecem 

exemplos para concretizar o seu emprego. Quanto ao português do Brasil, é 

aconselhável o Dicionário Michaelis (http://michaelis.uol.com.br), visto que oferece ao 

público uma plataforma de consulta multilingue, incluindo os pares linguísticos 

Português-Inglês, Português-Francês, entre os outros. 

Para além dos dicionários acima referidos, também é disponível um sítio denominado 

“Infopédia” (http://www.infopedia.pt), que combinou os 21 dicionários e a enciclopédia 

da Porto Editora para os visitantes consultarem via a Internet. 
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Bases de dados académicas 

Nos últimos anos, têm-se utilizado os recursos eletrónicos das bases de dados 

académicas no ensino e nas pesquisas. Artigos publicados nas revistas académicas, 

dissertações, comunicações são organizados, armazenados e geridos de forma 

digital nas bases de dados. Os recursos electrónicos da língua portuguesa são 

normalmente depositados nas bases de dados multilingues e o seu modelo de 

operação comercial garante a autenticidade e a credibilidade dos recursos 

armazenados. Na China, são as bibliotecas públicas ou universitárias que contratam 

os serviços de tais bases de dados para fornecer aos seus utilizadores internos. A 

seguir, citaremos duas bases de dados disponíveis na biblioteca da SISU, que contêm 

recursos em português. 

A base de dados EBSCO (http://search.ebscohost.com/)pertence a uma empresa dos 

EUA, dentro da qual há uma base de dados filial denominada de “Fonte Acadêmica”, 

que reúne artigos científicos de mais de cem revistas académicas tanto de Portugal 

como do Brasil. Trata-se de artigos das áreas de Linguística, História, Literatura, 

Sociologia, entre outras. Cada artigo dispõe das respectivas informações de 

publicação referidas em detalhe, por exemplo, o autor, o resumo, a data de 

publicação, a paginação. Os utilizadores podem usar o motor de busca fornecido para 

encontrarem artigos a partir da mesma palavra-chave e descarregar posteriormente 

o texto completo, para procederem à leitura. 

 

Figura 1– Base de dados: Fonte Acadêmica da EBSCO 
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Outra base de dados chama-se LexisNexis Academic, que se destina sobretudo aos 

utilizadores de Inglês de diversas áreas académicas, contando, porém, com alguns 

jornais de importância do Brasil, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Globo, o que 

permite fazer uma pesquisa de notícias sobre qualquer tema de interesse em 

português. Os resultados da pesquisa ficam listados, fornecendo diversas 

informações tais como o título do artigo, a data de publicação, o nome do jornal. O 

utilizador consegue prosseguir a leitura do artigo completo com um clique em 

qualquer título da página. 

 

Figura 2– Base de dados: LexisNexis Academic 

Recursos comerciais e abertos dos meios de comunicação 

Recursos comerciais 

Além de bases de dados académicas, verifica-se igualmente a existência de um tipo 

de base de dados dedicado particularmente à recolha de artigos publicados nos meios 

de comunicação. Este tipo de base de dados permite-nos obter materiais mais 

“frescos” para as aulas, bem como fazer uma comparação de diferentes comentários 

sobre o mesmo assunto entre diversos meios de comunicação. A biblioteca central da 

SISU contratou os serviços da Factiva (http://www.dowjones.com/factiva/), base de 

dados de notícias globais que abrange 35.000 jornais e revistas do mundo inteiro, 

envolvendo 26 línguas. Muitas publicações famosas de Portugal e do Brasil fazem 

parte desta gigantesca base de dados, incluindo o Público, o Diário de Notícias, o 

Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, etc. 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 2 

Recursos abertos 

Claro que podemos visitar os sítios destes meios de comunicação ou os portais para 

recolher materiais úteis, uma vez que fiquem indisponíveis os serviços da base de 

dados. São fontes abertas e, por conseguinte, qualquer um pode ter acesso. Abaixo, 

fornecemos uma lista dos principais meios de comunicação e os seus respectivos 

sítios do mundo lusófono, que são os seguintes: 

Nome País / Região Sítio 

Diário de Notícias Portugal http://www.dn.pt/inicio/default.aspx 

Público Portugal http://www.publico.pt/ 

Visão Portugal http://visao.sapo.pt/ 

Globo Brasil http://oglobo.globo.com/ 

Folha de São Paulo Brasil http://www.folha.uol.com.br/ 

Veja Brasil http://veja.abril.com.br/ 

Época Brasil http://revistaepoca.globo.com/ 

Isto é Brasil http://www.istoe.com.br/capa 

Sapo Cabo Verde Cabo Verde http://www.sapo.cv/ 

Sapo Moçambique Moçambique http://www.sapo.mz/ 

Sapo Angola Angola http://www.sapo.ao/ 

Sapo Timor-leste Timor-leste http://www.sapo.tl/ 

Jornal Tribuna de Macau Macau http://www.jtm.com.mo/ 

Quadro 1–Principais Meios de Comunicação Lusófonos e Respectivos Sítios 
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Recursos de multimédia 

Além dos recursos textuais, os recursos de multimédia são um recurso igualmente 

importante no ensino, ou melhor, os recursos electrónicos de áudio ou de vídeo. São 

materiais indispensáveis para as aulas de laboratório (isto é, o Audio-visual), 

interpretação. Neste caso, podemos utilizar directamente nas aulas os recursos 

digitalizados fornecidos pelos meios de comunicação dos países e regiões da língua 

portuguesa. Por outro lado, os alunos também podem aproveitar os recursos 

electrónicos destas fontes para realizar uma aprendizagem autónoma. 

Nome País / Região Sítio 

RTP Portugal http://www.rtp.pt/ 

TSF Portugal http://www.tsf.pt/ 

GLOBO Brasil http://www.globo.com/ 

CBN Brasil http://cbn.globoradio.globo.com/ 

TDM Macau http://portugues.tdm.com.mo/ 

Quadro 2 – Sítios com Recursos de Áudio e/ou Vídeo em Português 

Considerações sobre a Utilização Apropriada de Dicionários Electrónicos 

A tecnologia está a mudar radicalmente a nossa vida, inclusivea aprendizagem de 

PLE. Os dicionários da Língua Portuguesa ou Português-Chinês servem como 

ferramentas fundamentais no dia-a-dia tanto para os professores como para os 

alunos. Na China, o primeiro dicionário Português-Chinês foi publicado em 1994 e, 

sete anos mais tarde, publicou-se o segundo, Dicionário Português-Chinês, de capa 

vermelha e com mais palavras incluídas. Os alunos costumavam designá-lo de 

“grande tijolo vermelho”, porque, embora pesasse muito, era indispensável na 

aprendizagem e tinham de carregá-lo para todos os lugares. Era verdadeiramente um 

grande exercício físico. Porém, nestes anos, tem-se diminuído tal tipo de exercícios, 

visto que apareceu a sua versão electrónica que pode ser instalada nos smartphones 

(telemóveis inteligentes como Iphone, Samsung, HTC, etc.), dando menos trabalho 

físico aos alunos e, ao mesmo tempo, facilitando bastante a consulta. Além deste 

dicionário Português-Chinês, encontramos na Internet vários dicionários de Língua 

Portuguesa e dicionários multilingue, todos eles instaláveis nos smartphones. 
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Figura 3– Dicionário Português-Chinês e a sua Versão Electrónica para Smartphones 

 

Figura 4– Dicionário Priberam para Smartphones 

Quanto ao uso do dicionário Priberam para Smartphones, numa perspectiva de 

docente, manifesto apreensão face à utilização completa desta ferramenta electrónica 

na aprendizagem, especialmente na fase inicial. É verdade que a digitalização dos 

dicionários se tem revelado muito útil, por exemplo no que se prende com a 

mobilidade, a facilidade da consulta, entre diversos outros fatores. Mas, dados da 

minha observação pessoal, permitem-me afirmar que a excessiva facilidade de 
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consulta poderá ser perniciosa, uma vez que os aprendentes perdem a 

independência. Pouco a pouco, ficam dependentes dos dicionários electrónicos e não 

se esforçam para memorizar as palavras novas, um trabalho essencial para um 

aprendente de um outro sistema linguístico completamente diferente, especialmente 

no período inicial de aprendizagem. Por outro lado, para mim, toda a inconveniência 

de usar um dicionário físico, em certo sentido, obriga os nossos aprendentes chineses 

a recitar de cor a escrita da palavra, o seu sentido e o seu emprego. Em face destes 

aspetos, defendo uma utilização apropriada desta ferramenta electrónica na 

aprendizagem, ou seja, de acordo com diferentes objetivos de aprendizagem. Neste 

contexto, considero que o uso de dicionários eletrónicos se presta preferencialmente 

a uma leitura rápida ou para as práticas de audição, ao passo que o uso dos 

tradicionais dicionários impressos em papel será mais adequado a outros casos, por 

exemplo, a práticas de redação, de leitura intensiva,  ou de tradução de textos. 

Conclusão 

O desenvolvimento constante das tecnologias de comunicação e de informação e a 

generalização da Internet, superando as barreiras geográficas, possibilitam-nos o 

acesso à informação sobre os acontecimentos a decorrer nos países da Língua 

Portuguesa. É um avanço tecnológico difícil de imaginar anteriormente. Por um lado, 

a utilização de recursos electrónicos no ensino e aprendizagem, nas pesquisas 

fornece-nos mais uma opção prática, além de depender puramente dos materiais 

físicos que são, em grande medida, proporcionados pela biblioteca. Por outro lado, é 

preciso estabelecer estratégias e critérios na utilização apropriada destes recursos, 

para que, na prática, os recursos possam produzir um bom efeito. 

Esperamos sinceramente que os recursos electrónicos de português em análise neste 

artigo possam revelar-se úteis para os docentes, os aprendentes e os pesquisadores. 

Fazemos votos ainda que mais recursos electrónicos de credibilidade possam ser 

explorados ou descobertos, com vista a uma melhoria do ensino e da pesquisa 

científica.  
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Recursos Digitais para o Ensino de Português na 

China 

Escrito por Cristina Água-Mel - University of International Business and Economics (Pequim) 

 

Resumo: 

Desde o primeiro programa de software destinado à aprendizagem das línguas 

estrangeiras que o número de recursos disponíveis não tem parado de crescer. A 

facilidade de acesso e gratuitidade destas tecnologias torna a sua adopção inevitável, 

senão mesmo imprescindível. No entanto, o entusiasmo inicial deu lugar a uma certa 

desilusão resultante de promessas não cumpridas. O presente artigo pretende refletir 

sobre a implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino da 

língua portuguesa em contextos como a China Interior onde a falta de materiais e de 

um ambiente linguístico propício ao uso da língua são absolutamente gritantes. 

Palavras-chave: aprendente chinês, recurso didáticos, TICs 

Abstract: 

Since the first software developed to support language learning, the number of 

available resources has grown exponentially. Easy access at almost zero-cost 

reinforces the need to adopt these new technologies in the classroom. However, the 

inicial enthusiasm has given way to desilusion caused by broken promisses. This 

article analyses the implementation of Information and Comunication Tecnhologies in 

a Portuguese language teching environment such as China where suitable materials 

are in high demand. 

Keywords:Chinese learner, learning resources, ICTs 

  

Introdução 

O potencial que os computadores pessoais e a world wide web oferecem ao ensino 

de línguas estrangeiras abriu caminho para o desenvolvimento de CDs, CD-ROMs, 

programas de software, e mais recentemente para a criação de websites de ensino 

de línguas ou para o aperfeiçoamento de determinadas áreas de especialização — 

surgiram os podcasts (em áudio e/ou vídeo) e os portais de intercâmbio linguístico, 

muitos deles de acesso gratuíto. Quase todos os dias há um recurso novo, pronto a 

estrear e a diversidade de opções (portais interativos, podcasts, vídeos, pdfs para 

descarregar, jogos didáticos) dificultaram a seleção e a triagem dos melhores 

recursos disponíveis. Neste mar agitado, professores e aprendentes navegam à 

deriva e o entusiamo inicial rapidamente dá facilmente lugar à frustração e desilusão 
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.É igualmente frequentse considerando e o fascínio com as novas tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) se diluir por falta de interatividade. 

Considerando que não é possível abrandar o passo, acreditamos que o caminho a 

seguir passa por compreender cabalmente a articulação entre o potencial que as TICs 

oferecem ao processo de ensino-aprendizagem e as exigências daqueles que são os 

seus mais diretos construtores e usuários: os professores e alunos. É isso que 

tentaremos fazer ao longo do texto tendo como pano de fundo o ensino da língua 

portuguesa na China, onde os recursos didáticos existentes para aprendentes 

chineses são limitados. 

A educação “está a viver o seu momento internet” ou pelo menos é assim que pensa 

Karen Cator, a diretora da organização norte-americana Digital Promise que reune 

educadores, empresários, investigadores e outros pioneiros da reflexão (leading 

thinkers) e que tem como objetivo melhorar todos os níveis de ensino e capacitar os 

cidadãos norte-americanos para competir na economia global. Segundo Cator (2013), 

mais de seis milhões de pessoas visionam mensalmente os vídeos produzidos pela 

Khan Academy[1]disponíveis no YouTube, mais de 80 milhões de pessoas de todo o 

mundo acederam aos cursos online promovidos pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e, desde o início de 2013, que foram realizados mais de mil milhões 

de descarregamentos (downloads) a partir do iTunes U, 60% dos quais feitos por 

utilizadores não residentes nos Estados Unidos da América. A disponibilização de 

cursos online popularizou-se de tal forma que na lista das dez companhias do setor 

da educação mais inovadoras,[2]publicada a 11 de fevereiro de 2013, encontramos em 

primeiro lugar a Coursera, uma empresa de tecnologia educacional fundada por 

Andrew Ng e Daphne Koller da Universidade de Standford que, em parceria com 33 

universidades, disponibiliza 206 cursos online, e em segundo lugar a EdX, um 

projecto da Universidade de Harvard e do MIT que pretende disponibilizar online, de 

forma gratuita, os cursos dados nestas prestigiadas instituições de ensino superior 

norte-americanas. Esta revolução educativa chegou inclusivamente ao ensino das 

línguas estrangeiras com sites como o Duolingo, onde é possível aprender alemão, 

espanhol, francês, inglês, italiano e português em troca de pequenas traduções de 

conteúdos existentes online. 

Desde a década de 60 do século passado, que a tecnologia informática está ao 

serviço do ensino de línguas estrangeiras. Nas últimas duas décadas, a generalização 

do uso dos computadores portáteis e dos smartphones modificou a forma como 

acedemos à informação e, consequentemente, às maneiras como aprendemos. O 

ensino já não decorre apenas dentro das quatro paredes de uma sala de aula e a 

interatividade de um CD-ROM ou de um programa de software para ensinar, por 

exemplo vocabulário ou a pronúncia de uma língua estrangeira, foi ultrapassada pelas 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) que estão, em muitos casos 

gratuitamente, disponíveis na world wide web. As TICs têm vindo a influenciar 

diretamente os recursos disponíveis para o ensino desde a Aprendizagem de Línguas 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/Revista%20SIPLE%20n%205.docx%23_ftn1
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/Revista%20SIPLE%20n%205.docx%23_ftn2


Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 2 

Assistida por Computador, até à Comunicação Mediada por Computador ou o Ensino 

de Línguas via Internet (CALL/ICAL, CMC, e NBLT, nas siglas inglesas). 

A generalização e a ubiquidade das TICs não implica, no entanto, que professores e 

alunos tenham abraçado sem reticências o seu uso dentro e fora da sala de aula. Os 

professores, que Prensky (2001) acusou de serem incapazes de acompanhar as 

novas tecnologias de informação e apelidou de “imigrantes digitais” foram, durante 

muitos anos, os grandes detratores do uso das TICs no ensino. Possivelmente porque 

quando comparados com os “nativos-digitais,” aprenderam tarde a usar um 

computador, mas sobretudo porque, enquanto aprendentes, nunca estiveram 

expostos a estas novas metodologias e as instituições onde lecionavam não lhes 

proporcionavam o apoio técnico e o tempo que necessitavam para as desenvolver e 

aplicar cabalmente. Amaral & Meurers (2011:2) mencionam ainda um importante 

argumento contra o uso das TICs defendido pelos professores: se considerarmos 

indesejável que comunicar oralmente com alguém implica negociar significados, 

compreender comportamentos sociais e observar diferentes linguagens corporais, 

então o ensino de uma língua exige que os aprendentes sejam expostos a situações 

que reproduzam essas interações. 

No ínicio da segunda década do século XXI, é ainda comum os professores usarem 

o computador apenas como um processador de texto para preparar um handout ou 

realizar um teste; uma folha de cálculo só para calcular a média final do aprendente; 

um Power Point Presentation (PPT) exclusivamente para “embelezar” a sua lição e 

distribuir aos alunos no final desta; e a internet para encontrar fontes, textos ou 

soluções para as questões levantadas pelos alunos. Em 1996, Furstenberg (1997:23) 

acusava os professores de usarem as novas tecnologias disponíveis (computadores, 

CDs, CD-ROMs, ou a internet) à “maneira antiga,” apenas para “ilustrar um 

determinado argumento ou apresentar um excerto de um texto ou de um filme,” 

perpetuando dessa forma os métodos tradicionais de ensino: apresentação, ilustração 

e comentário.” Pressionados para adoptar as TICs, os “professores-imigrantes” 

passaram a incorporá-las nas suas aulas sem terem a preparação adequada para 

desenvolver as plataformas necessárias ou refletirem sobre a interação entre as 

metodologias mais tradicionais e as mais modernas. De acordo com Egbert, Paulus 

& Nakamichi (2002:111), os professores estão a encaixar as novas tecnologias nas 

suas metodologias de ensino, em vez de as usarem para transformaras suas práticas 

didáticas. 

Enquanto na sala de aula a incorporação das tecnologias se fazia lenta e dificilmente, 

fora dela os níveis de interconetividade digital aumentavam rapida e 

exponencialmente. Os jovens “nativos-digitiais” operam claramente a uma velocidade 

diferente dos seus professores. Velocidade essa que Berk, Professor Emérito na 

Universidade Johns Hopkins, compara a “tiques nervosos” (2009:6) e que resulta dos 

milhares de horas que a “geração internet” passou em frente de um jogo de 

computador ou consola a realizar múltiplas tarefas em simultâneo (multitasking)com 

um tempo de reação muito curto, bem como ao constante bombardeamento de 
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informação textual e visual a que estão sujeitos. As redes sociais como o Facebook e 

o Twitter incentivaram o aumento dos níveis de interconetividade via internet e os 

jovens digitais da segunda década do século XXI passaram a alimentar a sua rede de 

interações de forma prolixa e multidimensional. A leitura diária de um jornal online foi 

substituida por um hashtag (#tag) que os mantém permanentemente atualizados, 

exclusivamente, sobre os temas do seu interesse; e até as reflexões mais extensas 

dos blogues rapidamente cederam lugar aos twitts e à partilha de ficheiros de imagem 

ou áudio, cuja produção, disseminação recepção/leitura é bastante mais célere do 

que um ficheiro de texto. E como se não lhes bastasse atualizar o “status” e partilhar 

o presente, criaram-se as timelines para que o processo de construção das suas 

identidades digitais pós-modernas abranja não apenas o presente e o futuro como 

também o passado. Num interessante testemunho pessoal publicado no livro 

eletrónico Educating the Net Generation, Windham (2005) lembra, em nome dos 

jovens da geração X, na qual ela está incluída, que já nenhuma forma de comunicação 

social é unidimensional e quase tudo nas vidas deles é apresentado em formato 

multimédia, incluindo as fontes académicas que, para além de textuais, são também 

áudio e digitais (WINDHAM, 2005:5-9). 

Resumindo, temos de um lado os ensinantes que chegaram tarde e se adaptaram mal 

às novas tecnologias e revelam alguma dificuldade em compreender as identidades 

digitais construídas pelos seus aprendentes e/ou respeitar a permanente 

interconetividade, na qual os seus estudantes parecem estar viciados; e do outro os 

nativos-digitais ou “geração internet” que num curtíssimo espaço de duas gerações 

se tornaram inseparáveis dos seus gadgets portáteis: MP4s, tabletse smartphones e 

vivem permanentemente conetados em rede através de jogos online,SMSs e redes 

sociais de todos os tipos, feitios e medidas, que se sentem cada vez mais aborrecidos 

em aulas onde imperam metodologias expositivas centradas no professor. Não 

surpreende portanto que exista uma “disconeção entre aquilo que os ‘nativos-digitais’ 

querem e o que os seus professores são capazes de lhes oferecer” (TERANTINO, 

2011:11). 

A frustração dos intervenientes do processo de ensino-aprendizagem tem vindo a 

aumentar nos últimos anos não apenas porque as metodologias educacionais 

adotadas estão desfazadas dos interesses e da forma como os aprendentes digitais 

interagem com as TICs mas sobretudo porque, frequentemente, a incorporação 

destas no ensino é feita por imposição superior (top-down approach) e sem que sejam 

disponibilizados os recursos ou apoio técnico necessários ao seu bom funcionamento 

e, consequentemente, os resultados não são os mais práticos ou desejáveis. Apesar 

de, no seu conjunto, as TICs apresentam um enorme potencial para a aprendizagem 

de línguas estrangeiras (MIN, 2011), nem sempre este potencial se tem traduzido num 

aumento real dos conhecimentos linguístico-culturais dos aprendentes. De acordo 

com um estudo conduzido por Steel & Levy (2013) sobre os benefícios que as TICs 

têm sobre a sua aprendizagem, os aprendentes da “geração internet” parecem estar 

divididos. Apenas um pouco mais de 25% dos 587 inquiridos disse que gostaria de ter 

acesso a mais tecnologia vídeo na sala de aula e só 7.5% pediram mais jogos. 519 
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alunos afirmaram que receber aulas online seria “indesejável” (16%) ou “altamente 

indesejável” (75.5%). E 16% dos respondentes afirmaram ainda que a tecnologia não 

poderia nunca substituir um bom professor ou aulas presenciais. Stell & Levy 

(2013:316) notam que os aprendentes não sentem necessidade de usar mais 

tecnologias dentro da sala de aula, exceto quando estas lhes oferecem benefícios 

imediatos, como por exemplo o acesso a exemplos de uso de língua verdadeiramente 

autênticos, incluindo diferentes sotaques. Outro estudo recente conduzido no Japão 

(KAYA, 2013) sobre os fatores que facilitam ou dificultam o recurso às TICs revela 

que apesar de 92% dos participantes possuirem um smarphonee 63,3% dizerem que 

o utilizam para estudar línguas, não foi encontrada uma relação clara entre o nível de 

proficiência linguística desses alunos e o recurso às TICs. Kaya conclui que é cedo 

demais para avaliar o impacto das novas tecnologias (PCs, tablets e smartphones) na 

aprendizagem de línguas estrangeiras (KAYA, 2013:137). 

À medida que a os professores imigrantes-digitais se familiarizam com as TICs e que 

os membros mais velhos da geração digital iniciam a sua carreira profissional na área 

da educação, as atitudes em relação às TICs irão necessariamente mudar como 

sugere o inquérito realizado por Kuo et al.(2007). Os autores (2007:93) recomendam 

que os recursos disponibilizados, as atividades pedagógicas, os critérios de avaliação 

e monitorização bem como a planificação e os mecanismos de gestão sejam 

cuidadosamente preparados e desenhados e sublinham a necessidade de manter os 

canais de comunicação face-a-face entre professor e aprendentes abertos por forma 

a oferecer feedbackcrítico atempadamente e de refletir sobre a pedagogia digital. 

O entusiasmo dos aprendentes chineses em relação às TICs 

A interação entre aprendente e tutor ou professor é um dos fatores que mais influencia 

a motivação dos usuários das TICs. Sempre que os recursos digitais não respondem 

às expectativas de interconetividade e resposta imediata que os aprendentes digitais 

estão habituados e exigem, o seu interesse e capacidade de concentração na tarefa 

que têm entre mãos rapidamente se dispersam (BRANDÃO, 2013:69-72). 

Acrescente-se que o número de recursos já disponível online e a rapidês com que 

aparecem e desaparecem, facilita consideravelmente a tarefa de encontrar um novo 

“brinquedo” mais recente ou mais na moda, com o potencial de colmatar as falhas do 

anterior. De acordo com a empresa de investigação e consultadoria sobre tecnologia 

da informação norte-americana Gartner, Inc. existe um pico de entusiasmo associado 

com promessas arrojadas feitas pelas tecnologias da informação que têm tendência 

para declinar até encontrar um nível de sustentabilidade produtiva. Acreditamos que 

o entusiasmo dos aprendentes chineses de português em relação às TICs apresenta 

um ciclo evolutivo semelhante ao descrito pelos investigadores da Gartner, Inc. O 

volume da oferta, a falta de autenticidade e sobretudo de qualidade provocou o 

declínio do entusiasmo dos aprendentes e será necessário repensar as estratégias 

para incentivar de novo a procura. 
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Em 2012, Zhao Jingjian, docente da Universidade de Estudos Internacionais de 

Beijing, identifica como princípais dificuldades dos aprendentes de língua materna 

chinesa a falta de materiais para o ensino do português e a falta de ambiente 

linguístico (respostas dadas, respetivamente, por 86% e 71% dos inquiridos) mas 

propõe como solução o recurso à internet para melhorar o ensino da língua 

portuguesa (ZHAO, 2012:102-103). Apesar do autor do artigo pertencer já à geração 

digital, as propostas que apresenta são de portais onde os professores podem 

encontrar (e descarregar) textos e ficheiros áudio e vídeo para apresentar nas aulas. 

Mais uma vez, a tónica é no uso da informação disponível onlinepara melhorar e 

diversificar aulas tradicionais de formato expositivo-analítico em que a participação 

dos estudantes é reduzida a um tipo de interação bidirecional entre o professor-que-

faz-uma-pergunta e um aluno-que-responde. 

Longe vão os tempos em que se pensava que um modelo único poderia servir para 

todos. E se é possível criar manuais e recursos para uma determinada faixa etária 

(jovens adolescentes ou aprendentes adultos, por exemplo) ou até áreas profissionais 

(Português Médico, Jurídico ou de Negócios) foi necessário repensar as estratégias 

usadas com falantes de línguas e culturas diferentes. O processo de ensino-

aprendizagem de Português a um falante de espanhol, francês, inglês, alemão, chinês 

ou japonês apresenta áreas comuns, mas muitos pontos divergentes. O ensino de 

uma língua românica que tem por base o alfabeto latino a falantes cuja língua materna 

é pictográfica e com referências culturais bastante diferentes das europeias ou 

ocidentais requer abordagens diferentes e recursos específicos. Towndrow (2004) 

baseia-se na sua experiência de tutor online de inglês a chineses para recomendar 

que os exercícios de aprendizagem deem ênfase a fatores que promovam a partilha 

de responsabilidades dentro de uma estrutura controlada. O autor (2004:179) 

sublinha duas características do aprendente chinês que influenciam diretamente a 

aprendizagem de outras línguas: falta de iniciativa pessoal e excessiva dependência 

do professor e apela para que se construam atividades que promovam a flexibilidade 

dos aprendentes e os ensinem a assumir o controlo do seu próprio processo de 

aprendizagem. Os aprendentes chineses não gostam de se expor e, 

consequentemente raramente tomam a iniciativa de falar em contexto de sala de aula 

(questionar o saber do professor pode ser considerado como uma forma de 

desrespeito) e ainda menos de liderar um grupo de trabalho ou atividade, preferindo 

uma postura mais coletiva que reflete a estrutura da sociedade em que estão 

inseridos. Mesmo os pequenos “príncipes” e “princesas” nascidos depois dos anos 80 

e educados como filhos e netos únicos, aos quais pais e avós dão tudo o que têm e 

não têm, estão conscientes que a mais importante responsabilidade social que têm 

de cumprir é o respeito e a devoção filial.[3]As metodologias de ensino usadas nas 

escolas chinesas centradas no professor e a importância do exame nacional de 

admissão à universidade (Gaokao) que exige a memorização de dados mais do que 

a sua compreensão ou racionalização, leva a uma excessiva dependência do 

professor como fonte de dados e orientador exclusivo de todo o processo de 

aprendizagem sendo, portanto, difícil para os estudantes tornarem-se aprendentes 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/Revista%20SIPLE%20n%205.docx%23_ftn3


Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 2 

independentes, capazes de assumirem a responsabilidade da sua própria 

aprendizagem. 

Note-se que não nos estamos a referir ao conceito de “aprendente passivo” 

popularizado em meados do século passado, mas rebatido por Watkins & Biggs (1996 

e 2001), Liu & Littlewood (1997), Cheng (2000), Norton (2001), Morita (2004) e Xie 

(2009). Pensamos, isso sim, que o ensino na China continua a preterir o paradigma 

construtivista que priviligia a compreensão em vez da memorização, coloca o 

professor num lugar de mentor e guia em vez de mestre e comandante, e promove a 

autonomia e inciativa do aprendente. E que dentro do paradigma educativo 

tradicional, os aprendentes chineses não conseguem deixar de ser recetores (esses 

sim, passivos) de conhecimentos que raramente assumem o controlo da sua 

aprendizagem, deixando essa tarefa nas mãos dos professores. 

O desenvolvimento acelerado da economia chinesa e o acesso direto e em primeira 

mão às novas tecnologias produzidas pelas empresas internacionais no país abriu as 

portas, num muito curto espaço de tempo, à adopção das mais recentes TICs. Em 

Julho de 2013, o jornal em língua inglesa China Daily anunciava que quase 80% das 

pessoas que acedem à internet fazem-no através de um smartphone(GAO, 2013). Os 

jovens universitários — uma grande maiorida deles filhos únicos da cada vez mais 

próspera classe média urbana — possuem um smartphone do qual dependem para 

gerir a sua vida social bem como os seus estudos, já que este aparelho funciona 

também como dicionário, motor des pesquisa, gestor de recursos didáticos, etc. 

A internet permite um acesso fácil e rápido a materiais autênticos, facilita e promove 

a interconectividade social bem como o envolvimento direto no processo de 

aprendizagem. A questão que então se coloca é saber de que forma as ferramentas 

disponíveis online para o ensino do Português se articulam com as exigências dos 

utilizadores chineses. Oferecerão as TICs os ambientes linguísticos que os 

aprendentes chineses necessitam para comunicar? Fomentarão a tão desejada 

interconetividade da qual os usuários das novas tecnologias estão dependentes? 

Permitirão um envolvimento direto na atividade/no processo de aprendizagem? E 

serão os recursos digitais suficientemente variados para permitir aos aprendentes 

explorar as áreas de conhecimentos linguistico-culturais que irão necessitar nas suas 

profissões? 

Antes de responder a estas questões, analizemos cada uma das mais-valias 

oferecidas pela world wide web. 

Materiais Autênticos 

Godwin-Jones (2013:2) observa que os textos “culturalmente inautênticos” dos 

manuais de ensino foram criados para serem simples e diretos e representarem um 

modelo aceite da língua-padrão, mas como tal não são representativos da cultura da 

língua e nota que os professores preferem esta abordagem para não acrescentar 

ambiguidade e complexidade às estruturas linguísticas. No entanto, os alunos ficam 
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com uma ideia pouco realista das caracteríticas de uma língua. Recorrer à internet 

para mostrar aos aprendentes exemplos de usos de língua em diferentes contextos 

pode, ainda segundo este autor (2013:2), chamar a atenção para o facto de não existir 

uma norma linguística única e igual em qualquer situação — como os manuais fazem 

crer. 

É bastante frequente encontrar na China manuais de iniciação à língua portuguesa 

com textos artificialmente construídos para corresponder a um determinado nível de 

língua ou para, fora de um contexto linguístico real, ensinar uma determinada estrutura 

linguística. Um exemplo desta descontextualização é o ensino do Imperativo. Os 

enunciados “entre/entra, sente-se/senta-te, abra/abre o livro, leia/lê o texto, faça/faz 

os exercícios, responda/responde à pergunta” serão usados desde a primeira aula, 

no entanto o ensino do imperativo acontece geralmente no final do primeiro semestre 

ou início do segundo e nunca em articulação com o presente do conjuntivo que é, na 

grande maiorida do atos de fala, o tempo que expressa os pedidos e as ordens. 

Apesar da dificuldade que os aprendentes chineses têm em compreender os usos dos 

diferentes tempos e modos verbais, é-lhes pedido que memorizem dois tempos 

verbais do modo imperativo (afirmativo e negativo) e quando, mais tarde, são 

confrontados com os vários usos do presente do conjuntivo, nunca chegam a 

perceber quando é que devem usar este tempo para expressar ordens ou pedidos 

pois já adquiriam dois tempos verbais que supostamente cumprem esse objetivo 

expressivo. Este exemplo demonstra como o uso de materiais criados artificialmente 

distancia os falantes do uso real da língua tornando ainda mais árduo o processo de 

aquisição linguístico. Infelizmente, não são apenas as características socioculturais e 

linguísticas que se perdem, mas também a diversidade que lhes é inerente. Nos 

manuais de Português Língua Estrangeira, não é frequente encontrar coloquialismos 

e regionalismos apesar de fazerem parte do dia-a-dia linguístico de muitos falantes. 

A internet pode servir de fonte de informação sobre a diversidade linguística, ou no 

caso específico do português das diferentes variedades que a constituem. A 

exposição a materiais autênticos fomentará igualmente os conhecimentos culturais e 

competências pragmáticas dos estudantes. Godwin-Jones (2013:5) defende o uso de 

materiais autênticos argumentado que “um aprendente pode ter uma pronuncia 

excelente, saber imenso vocabulário e conhecer bem a gramática, mas se lhe faltar 

os conhecimentos culturais nunca conseguirá decifrar o significado das orações.” A 

exposição a materiais autênticos disponíveis online apresenta assim dois resultados 

práticos importantes: um aprendente consciente de que os diferentes tipo de discurso 

usados dependem do(s) interlocutor(es) e do contexto e o aumento da sua literacia 

cultural. Furstenberg et al.(2001:57) sublinham que num planeta global em que a 

mobilidade de recursos humanos não se baseia apenas em migrações pontuais, mas 

abrange todas as profissiões e todos os estágios de uma carreira profissional e o 

contacto com outras culturas se tornou norma, é imperativo ensinar literacia cultural. 

Os aprendentes necessitam de compreender outras culturas e saber funcionar no seu 

seio e um bom lugar para se começar a ensinar cultura é a sala de aula das línguas 

estrangeiras. A literacia cultural também conhecida como competência comunicativa 

intercultural (CCI) adquire-se na sala de aula, mas expande-se através de um 
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processo de construção de identidade do aprendente que decorre dentro mas 

sobretudo fora da sala de aula (ÁGUA-MEL, 2011). 

É frequente encontrarmos estudantes chineses de línguas estrangeiras cujos 

resultados finais de cursos avaliados através de exercícios escritos são 

impressionantes, mas que simplesmente não conseguem comunicar oralmente com 

um falante nativo. Estes aprendentes têm amplos conhecimentos lexicais e 

gramaticais, mas não conhecem a pragmática da língua e não compreendam a cultura 

que lhe está associada, ou seja não são capazes de decifrar o significado de 

determinada oração ou o discurso subentendido nas entrelinhas do texto, na entoação 

ou tom de voz e estranham as diferenças que existem entre as duas culturas. Godwin-

Jones (2013:5) afirma que o ensino da pragmática aos níveis intermédio e avançado, 

incluindo uma introdução à teoria dos atos de fala (como pedir deculpa, fazer um 

pedido, expressar desacordo, etc.) é absolutamente fundamental. Ainda segundo este 

autor, o ensino destes aspectos poderiam ajudar a melhorar a componente cultural 

dos conhecimentos linguísticos do aprendente bem como ajudá-los a decifrar 

malentendidos e conflitos que por vezes surgem durante as conversas. Um erro 

gramatical pode ser facilmente identificado, mas os erros de pragmática não. Eis dois 

exemplos interessantes produzidos por um aprendente de nível avançado no primeiro 

rascunho de um capítulo da sua tese de mestrado: 

• exemplo 1  Diante desse comentário, palpita-nos que... 

• exemplo 2  Consequentemente, um magote de pessoas... 

Sintaticamente não existe nenhum problema com as expressões palpita-nos e 

magote, que revelam inclusivamente a capacidade do aprendente de escrever textos 

relativamente complexos em estilo escorreito correspondente ao nível C2, o mais 

elevado de compreensão e produção linguística de acordo com os critérios definidos 

no Quadro Europeu Comum de Referência. Faltam-lhe, no entanto, conhecimentos 

de pragmática que o alertem para a improbabilidade de se encontrar no contexto 

discursivo académico em que este texto se insere, as expressões de teor informal 

usadas. Tendo em conta que os materiais tradicionais raramente exploram as 

competência pragmáticas, concordamos com Russel & Vásquez (2011:28) quando 

afirmam que a web pode ser o repositório ideal para materiais orientados para o 

ensino desta área da linguística. 

Um dos argumentos usado contra a utilização de materiais autênticos é a sua 

adequação a diferentes níveis de aprendizagem. Existem, no entanto, autores que 

acreditam na possibilidade de usar materiais autênticos em qualquer nível de ensino 

adaptando as tarefas e os exercícos que os acompanham aos conhecimentos dos 

estudantes. Furstenberg (1997) acredita que num ambiente multimédia, a distinção 

entre nível elementar, intermédio e avançado é difusa e os aprendentes podem 

interagir com materiais de elevada complexidade precisando apenas de selecionar 

ferramentas de exploração desses recursos que mais de adequam ao seu nível de 
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proficiência linguística e estilo de aprendizagem. A autora concluiu: “São as tarefas, e 

não os materiais, que necessitam de se adequar aos níveis dos aprendentes” 

(FURSTENBERG, 1997:25)[4] 

Acreditamos que é possível desenvolver tarefas para diferentes níveis de 

aprendizagem com base em materiais autênticos sem que seja necessário adaptá-los 

ou editá-los, mas reconhecemos a necessidade de produzir mais recursos com este 

formato e realizar estudos que permitam determinar a sua funcionalidade. 

Interconetividade 

Conhecidos em língua inglesa como Network-based Language Teaching(NBLT), os 

recursos digitais usados para o ensino das línguas incluem o correio eletrónico, os 

fóruns de discussão, blogues, wikis, e chatrooms (com ou sem vídeo). O seu potencial 

foi desde muito cedo reconhecido por instituições multinacionais como a União 

Europeia que em 1994 começou a financiar o eTandem Network[5]— um projeto de 

intercâmbio por correio eletrónico entre universidades cujo objetivo é “dar 

oportunidade de aprender uma língua ao maior número possível de cidadãos 

europeus e facilitar-lhes essa aprendizagem” . 

 As redes de contactos sociais que tomaram de assalto a internet nos últimos anos 

facilitam a comunicação entre aprendentes, professores ou tutores e aprendentes, 

bem como aprendentes e falantes nativos. Alguns destes portais de redes sociais 

(Social Network Sitesou SNSs) foram inclusivamente criados para facilitar a interação 

direta entre aprendentes de línguas, e em quase todos eles o registo é grátis, mas a 

maioria dos conteúdos e atividades requerem o pagamento de uma taxa. Duolinguo, 

por exemplo, oferece aos seus utilizadores a possibilidade de aprender uma língua 

gratuitamente com base num intercâmbio linguístico simples entre dois falantes, mas 

de acordo com a recenção crítica publicada na seção “Prospero” da revista inglesa 

The Economist, este SNS não ensina competências comunicativas e está orientado 

sobretudo para aprendentes do nível de iniciação. Na sua avaliação crítica do 

portalLivemocha,Liaw (2011:39) levanta uma série de questões sobre a qualidade dos 

materiais e atividades disponibilizados gratuitamente por comparações com os cursos 

pagos e critica a duplicação da estrutura organizativas dos conteúdos de acesso 

gratuito das diferentes línguas. A professora da National Taiching University de 

Taiwan conclui que (2011,39) apesar de promissores são necessários mais estudos 

para compreender o impacto dos SNSs como o Livemocha na aprendizagem de 

línguas e “como estas experiências podem promover ou depreciar a satisfação, 

eficácia, utilidade ou sensibilidade cultural inerentes ao processo de aprendizagem 

de uma língua estrangeira”.[6] 

Não conhecemos nenhum SNS especificamente criado para promover o intercâmbio 

entre falantes e aprendentes de língua portuguesa e quando tentamos explorar os 

dois portais acima mencionados à procura de um parceiro para um intercâmbio 

português-chinês encontramos um número reduzido de utilizadores, com perfis 
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desatualizados e aparentemente sem grande atividade, o que nos leva a concluir que 

a adesão de falantes de ambas as línguas a estes dois portais é reduzida. 

Fóruns e blogues que permitem comunicar de forma sincrónica ou assincrónica por 

via de um computador, tabletou smartphone com pessoas com interesses 

semelhantes de forma uni-, bi- ou pluridirecional. Não basta, no entanto, que existam 

fóruns ou blogues em que os aprendentes possam interagir com outros falantes. 

Segundo Lee (2011:103), estas ferramentas só poderão potenciar a comunicação 

intercultural e estimular a autonomia do aprendente se apresentarem tarefas bem 

construídas que abranjam as capacidades cognitivas e metacognitivas.[7] 

O portal Port-Nês[8],criado em fevereiro de 2012, precisamente para promover a 

interação entre falantes sino-lusófonos, disponibilizou desde o seu lançamento um 

fórum e um blogue de acesso livre e grátis para todos os utilizadores interessados, 

mas a adesão de membros ao portal foi bastante reduzida e o volume de contribuições 

voluntárias no fórum e blogue não chegou sequer a rondar os 5%. No ano letivo de 

2012/13, a professora Yan Qiaorong, da Universidade de Comunicação da China, 

desenvolveu um plano de estudo com os alunos inscritos no primeiro ano de língua 

portuguesa que incluía a partilha de glossários e textos através do blogue do Portu-

Nês. Com o incentivo e orientações precisas da professora, vários alunos partilharam 

informações online, mas se tivermos em conta apenas as contribuições voluntárias, 

teremos de admitir que a adesão foi, mais uma vez, reduzida. Numa sessão informal 

de recolha de feedback sobre o blogue, os aprendentes queixaram-se da falta de 

interatividade e sugeriram a sua substituição por um grupo no WeChat, um sistema 

de troca de mensagens (escritas e áudio) grátis criado pela empresa chinesa Tencent 

Technology Company Ltd por forma a permitir a recepção e comentário imediato aos 

textos. Acreditamos que o insucesso do fórum e blogues do portal Portu-Nês deve-se 

essencialmente à sua incapacidade para responder às necessidades de 

interconetividade e funcionalidade prática dos aprendentes. 

Apesar do acesso às TICs na China ser mais generalizado do que no ocidente devido 

ao baixo custo das tecnologias nacionais, os utilizadores chineses apresentam uma 

interação onlinecom características especificas condicionada pelas dificuldades de 

acesso a portais internacionais e pelas normas que regulam a internet chinesa. Os 

dados levantados por Dou para realizar a sua tese de licenciatura sobre A contribuição 

da internet para o Ensino-Aprendizagem de Português” (2013) revelou que os 

aprendentes chineses usam a internet sobretudo para aceder a portais informativos e 

fóruns chineses sobre o mundo lusófono. Apesar de recorrerem à internet para ouvir 

(68%) e ler (56%) a língua que estão a aprender, apenas 34% dos inquiridos acredita 

que a internet ajuda a melhorar os seus conhecimentos linguísticos. 

É irrefutável que a internet fornece uma enorme variedade de recursos digitais, mas 

a sua eficácia terá de se basear em objetivos pedagógicos específicos e ter em conta 

questões técnicas e de elaboração. As possibilidades de acesso a estes recursos 

digitais são tão vastas que só se distinguirão os portais que ofereçam, da forma mais 
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interativa imaginável, objetivos claros de progressão linguística que captem a 

motivação do aprendente. 

Envolvimento 

Uma das ferramentas digitais que mais parecem envolver os aprendentes digitais no 

seu próprio processo de ensino-aprendizagem são os programas de gravação vídeo 

ou áudio. A melhoria das competências associadas à oralidade (pronúncia e sintaxe) 

passam pela audição atenta dos atos de fala produzidos. Quando gravamos uma 

determinada tarefa ou exercício de produção oral acrescentamos um elemento de 

formalidade ao discurso que lhe dá peso e a possibilidade de ouvir, repetir e até 

regravar o original. Opinamos que essas variáveis acrescentam valor pedagógico ao 

exercício com repercussões positivas no processo de aprendizagem. O recurso a um 

programa de gravação irá influenciar a forma como a tarefa será executada fazendo 

com que o output do aprendente seja mais formal, mas sem que essa formalidade 

venha acompanhada do stress que habitualmente lhe é inerente. A audição da 

gravação permitirá ao aluno distanciar-se o suficiente para identificar e corrigir as sua 

próprias incorreções e melhorar, quer as competências linguísticas, quer as 

comunicativas. 

Considerando que um dos recursos mais usados em sala de aula é o audiovisual, 

estes vídeos podem facilmente ser integrados no plano de aulas por forma a motivar 

os alunos. Alguns autores destacaram os benefícios deste recurso pedagógico 

(BERK, 2009 e TERANTINO, 2011) e concordamos que a utilização de vídeos 

realizados pelos alunos ou descarregados da internet contribuem para captar a 

atenção dos aprendentes e focalizar a sua concentração; melhorar a atitude dos 

alunos em relação à aprendizagem e estabelecer uma coneção entre os aprendentes 

e o professor; e aumentar a memorização e consolidar a aquisição (BERK, 2009:2). 

O visionamento em contexto de sala de aula de vídeos retirados de websites como o 

YouTube são particularmente úteis no ensino de línguas menos conhecidas, como o 

português, pois permitem visionar informação linguística e cultural inacessível de 

outro modo (TERANTINO, 2011:12-3). 

Na China, uma das tarefas mais difíceis de levar a bom porto é incentivar os alunos a 

serem aprendentes independentes capazes de assumir a gestão da sua 

aprendizagem. A tradição confucionista aliada ao paradigma educativo tradicional 

colocam o professor numa posição de mestre absoluto e inquestionável[9]e relegam 

para segundo plano o aprendente. Estes fatores continuam a imperar no sistema 

educativo desde a primária à universidade. Os aprendentes questionam pouco os 

saberes dos professores e ainda menos as metodologias pedagógicas usadas ou as 

suas próprias estratégias de aprendizagem. Começam a sentir-se os ventos da 

mudança, mas há ainda um longo caminho a percorrer na construção de novos papéis 

dos intervenientes do processo de ensino-aprendizagem. Não será fácil incutir nos 

professores e aprendentes a ideia de que as suas responsabilidades no processo de 

aprendizagem devem ser repartidas equitativamente. 
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Considerações finais 

A análise que acabamos de fazer às mais-valias que as TICs podem oferecer ao 

ensino da língua portuguesa na China obriga-nos a responder negativamente à 

pergunta que colocámos. A ubiquidade e o impacto da inernet no ensino do português 

é evidente, mas não acreditamos que as ferramentas disponíveis estejam alinhadas 

com as características dos seus utilizadores e/ou a servir as suas necessidades mais 

permentes. Faltam ambientes linguísticos que sejam simultaneamente interativos e 

cativantes nos quais os aprendentes possam comunicar com falantes nativos e 

através dessa interação adquirir competências paradigmáticas e culturais. A 

economia global e o presente estágio da economia chinesa, exigem profissionais que 

saibam pensar não apenas na sua língua materna, mas igualmente nas línguas e 

culturas dos falantes com os quais devem interagir. Daí a importância de promover o 

praradima construtivista e a literacia cultural no ensino das línguas estrangeiras. 

Blyth (2013:2) acredita que as TICs podem ser úteis no ensino de línguas 

“minoritárias” como o português por dois motivos. Em primeiro lugar, estas línguas 

tendem a ter ao seu dispôr menos recursos pedagogicos de boa qualidade e em 

segundo lugar os recursos digitais existentes podem, se forem Recursos Pedagócos 

Abertos (Open Education Resourcesou OER), ser revisitados e reestruturados. Blyth 

(2013:3 ) fala sobre a possibilidade de i) rever: adaptar e melhorar por forma a melhor 

servir as necessidades do utilizador; ii) remisturar: combinar e misturar OERs 

diferentes para produzir novos materiais; iii) reutilizar: usar o original ou uma nova 

versão deste numa variedade de contextos; e iv) redistribuir: fazer cópias e partilhar 

o original OER ou a nova versão com outros. No entanto, os materiais digitais 

atualmente disponíveis não são nem abertos, nem foram suficientemente testados 

para se comprovar a sua qualidade. 

O número de recursos digitais para o ensino do português está também muito aquém 

das outras línguas como o espanhol e o japonês e revelam ainda muitas falhas 

técnicas e pedagógicas. Existem vários portais oferecendo cursos de e.learning e 

materiais digitais para descarregamento, no entanto os ficheiros disponibilizados 

apresentam-se maioritariamente em formato pdf com pouco ou nenhuma 

interatividade. Em várias páginas que dizem oferecer “jogos e outros materiais 

interativos,” o utilizador depara-se simplesmente com exercícios tradicionais de 

escolha múltipla ou preenchimento de espaços cuja “interatividade” se limita ao 

preenchimento da resposta recorrendo ao rato do computador. Algumas iniciativas 

como o portal Portu-Nêse o Poyu Boke Portuguese Pod[10]parecem ter sido 

abandonadas devido à falta de interesse dos seus utilizadores. Existem também 

alguns exemplos de falta de rigor pedagógico como é o casos do podcast Practice 

Portugueses(practiceportuguese.com/) da autoria de Joel Rendall e Rui Coimbra. 

Este podcastpretende oferecer aos seus utilizadores um ambiente linguístico onde 

poderão aprender a língua portuguesa “ouvindo um português falar” e apresenta-se 

acompanhado de um portal onde, mediante pagamento, se poderá fazer o 

descarregamento dos vídeos e textos que acompanham cada episódio. Não 
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desdenhando o esforço meritório dos autores deste podcast, temos sérias dúvidas 

que os aprendentes de níveis intermédios e/ou de culturas não europeias beneficiem 

dos seus conteúdos, particulamente dos diálogos (construídos) que tentam retratar de 

forma jocosa algumas interações comunicativas do dia-a-dia a que um aprendente 

poderá expor-se. Os dois textos dialogados usados para as emissões de 4 e 26 de 

Julho de 2013 entitulados “Diálogo 6: O Joel apanha o táxi” e “Diálogo 7: O Joel vai 

ao supermercado” ilustram, pela negativa, a importância da planificação e elaboração 

cuidada deste tipo de materiais. Na primeira emissão, o protagonista da situação 

comunicativa representada depara-se com um taxista que o tenta enganar e na 

segunda com um caixa de supermercado pouco prestável e algo descortês. 

A grande maioria de situações comunicativas apresentadas nos manuais didáticos 

são padronizadas e raramente incluem cenas humorísticas não apenas porque o 

humor é difícil de traduzir mas sobretudo porque a sua leitura exige fortes 

conhecimentos pragmático-culturais. Os autores deste podcast parecem ter-se 

esquecido desse pormenor e o resultado final são duas cenas carregadas de aspectos 

pragmático-culturais que pretendem satirizar a realidade socioeconómica do país, 

mas são incompreensíveis para quem só conheça o Portugal descrito nos manuais. 

Aprendentes e professores que nunca tenham visitado Portugal e/ou cujas 

competências culturais sejam incipientes não irão compreender as pistas não 

linguísticas como a entoação e as hesitações dos falantes que nuanceiam os dois 

diálogos acima descritos e poderão até guardar uma má impressão dos profissionais 

representados. 

Os principais problemas que se colocam aos professores e aprendentes são, e 

continuarão a ser por muito tempo, o volume, a integridade e a qualidade dos 

conteúdos disponibilizados online. Brandl (2002) chama a atenção para as limitações 

que advêm do volume de informação e da forma como esta está intermulticonectada 

e que podem levar o aprendente a sentir-se perdido. Acrescente-se que neste mar de 

recursos onde todos os dias desaguam ainda mais recursos, nem sempre é possível 

certificar a qualidade e veracidade dos conteúdos. De acordo com o autor citado 

(2002:88), para navegar por estes recursos são necessários conhecimentos 

liguísticos e capacidade de leitura crítica por parte do utilizador que um aprendente de 

nível de iniciação ou intermédio baixo poderá não possuir. Mesmo um professor não 

nativo poderá “perder-se” em portais frequentemente recheados de referências 

culturais, coloquialismos, transgressões sintático-semânticas, etc. 

O acesso à informação poderá até ser “fácil e rápido” mas como “digirir” os conteúdos 

ou cultivar o discernimento crítico que permite separar o trigo do jóio? E qual o papel 

do professor neste processo? Tal como a invenção da esferográfica não fez 

desaparecer a caneta de tinta permanente, as TICs não irão nunca substituir nem a 

sala de aula, nem os professores, nem as restantes metodologias de ensino-

aprendizagem, mas apenas completá-las e melhorá-las. Vários estudos indicam que 

o professor continua a ser necessário como orientador da atividade e facilitador de 

todo o processo (STEPP-GREANY, 2002:170), e acreditamos que para além de 
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orientador e faclitador, o professor deverá também exercer os papéis de criador ou 

colaborador no processo de desenvolvimento de recursos digitais, interveniente e 

investigador. 

O debate sobre a necessidade de adaptar a escola e os professores à economia 

global do século XXI e às necessidades dos aprendentes tem vindo a crescer de 

intensidade nos últimos tempos (MARTINS, 2013; THE ECONOMIST, 20.08.2013) 

mas acreditamos que essa reforma não poderá ser imposta mas deverá surgir dentro 

das instituições e ser iniciada e alimentada pelos professores. Concordamos com 

Pescador (2010) quando advoga que para colmatar o fosso existente entre 

professores e aprendentes será necessário que os professores redimensionem as 

suas práticas tendo em conta as características do aluno-nativo-digital. A 

investigadora da Universidade de Caxias do Sul (2010:9) advoga a necessidade dos 

professores serem flexíveis e estarem dispostos a aprender com os seus alunos. 

Segundo ela (2010:9): 

O professor, com seu saber pedagógico, aliado ao saber tecnológico do aluno, 
pode produzir tecnologias educacionais, que aliem a produção e a construção 
com a participação interativa, resultando, possivelmente, em materiais 
didáticos mais atrativos para os alunos e, portanto, mais motivadores e em 
ações pedagógicas mais efetivas em função da participação efetiva e ativa de 
todos os atores do processo. 

O desenvolvimento acelerado da economia chinesa que arrasta consigo a abertura 

desenfreada de cursos de língua portuguesa sem que existam recursos humanos e 

pedagógicos, torna ainda mais urgente o desenvolvimento de materiais e recursos 

digitais para o ensino desta língua. Infelizmente, como demonstram alguns dos 

exemplos atrás descritos, não é suficiente produzir materiais e publicá-los online. 

Apesar de ser possível adaptar muitas das TICs e até ser frequente usar os recursos 

gratuitos existentes como o MSN Messenger, Facebook ou Skype para, direta ou 

indiretamente, aprender línguas estrangeiras, os materiais digitais para o ensino de 

português com que estudantes e professores chineses se deparam não atinguiu ainda 

os níveis de sofisticação de outras tecnologias usadas pelos aprendentes. 

O sucesso e sustentabilidade das TICs requer uma equipa multidisciplinar que 

imagine, desenvolva e teste os recursos pedagógicos associados às TICs que melhor 

se adaptem às necessidades e exigências dos aprendentes. O desenvolvimento de 

recursos digitais didáticos para o ensino do Português como língua estrangeira deve 

ser, assim, confiado a profissionais com meios e tempo para planificar e definir 

objetivos específicos e ser apoiado por designers e programadores que construam 

plataformas verdadeiramente apelativas e interativas. Todo o processo deve ser 

igualmente acompanhado de estudos teóricos e de caso que permitam identificar 

necessidades, monitorizar a implementação e desenvolvimento das plataformas e 

avaliar os seus resultados práticos e médio e longo prazo. Acreditamos que os 

estudos portugueses na China só conseguirão responder cabalmente às 

necessidades do mercado de trabalho se caminhar na direção de um tipo de ensino 
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construtivista reforçado por um conjunto de recursos pedagógicos digitais concebidos 

de forma holística por profissionais competentes e experientes. 
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