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Anexo I – Guião de entrevista 
 
I. Tema: Valores para a educação – Estudantes chineses a fazer curso de Língua Portuguesa  

 

II. Objectivos Gerais:  

- Identificar as motivações para a realização de um curso no estrangeiro. 

- Conhecer o processo de escolarização dos estudantes chineses. 

- Identificar os valores na escolarização destes alunos e compreender o papel da família, escola, estado e sociedade. 

 

III. Desenvolvimento da Entrevista 

Designação dos 

Blocos 
Objectivos Específicos Questões Tópicos Orientadores 

A  
Legitimação da 

entrevista 

- Apresentar o trabalho. 
- Aprofundar a utilização da 

entrevista, enquanto técnica de 

recolha de dados (qualitativa). 
- Pedir autorização para gravar a 

entrevista na íntegra. 

  
- Apresentação. 
Solicitação de autorização para 

gravar. 

B  
Caracterização 

do Entrevistado 

- Conhecer a região de onde 

provem. 
- Perceber o contacto com língua 

Portuguesa. 
- Perceber o nível de fluência na 

- Veio de que região da China? 

- É a sua primeira vez em Portugal? 

 

 
- Quando fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

  
- Família e/ou Escola no contacto 

com a língua portuguesa. 
 
- Fluência na língua portuguesa 
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língua Portuguesa.  

C 
Expectativas e 
Sentimentos 

- Perceber as motivações para 

estudar no estrangeiro. 
- Perceber a razão da escolha do 

curso. 
- Identificar preocupações e 

expectativas e sentimentos face à 

nova realidade. 
 

- Como se sente a estudar num país estrangeiro 

como Portugal? 
- Como tem decorrido a sua adaptação? 
- Por que razão decidiu aprender a língua 

portuguesa? 
- O curso está a ir ao encontro das suas 

expectativas? 
- Quando não está na faculdade, que atividades 

culturais ou outras desenvolve? (sozinho ou com 

colegas?). 
- Como é a sua relação entre colegas da turma e das 

outras turmas? 
- Já conhecia os seus colegas de turma?  
- Como se relaciona com os professores em 

Portugal? E na China?  

- Razões para a escolha de 

Portugal para estudar. 
O que esperava encontrar 
- Receios/ ansiedades 
- Recepção por parte da 

comunidade (académica). 
- Sentimentos. 
 

D 
Percurso escolar 

- Caracterizar o percurso 

académico no país de origem e 

de acolhimento. 
 

 

- Que escolaridade fez na China?  
- Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 
- Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à 

sua? Se não, sabe como foi? 
- Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É 

muito diferente do ensino na China? Pode falar-nos 

um pouco do seu percurso escolar no seu país de 

origem e cá em Portugal? 
- Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A 

- Anos de escolaridade. 
- Motivação/ financiamento por 

familiares ou governo? 
- Condições financeiras em que 

veio estudar para Portugal. 
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que fatores atribui?

- A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu 

de si ou foi influenciado por outros? - Quem? Família? 

Estado? - E a família, que papel teve nessa escolha? 
- A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade 

obrigatória, revista em 2006, que estipulava 9 anos de 

escolaridade, surgindo também uma gradual isenção 

de despesas de forma a apoiar socialmente as 

famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família 

ou teve direito a subsídios do estado? 
- As despesas foram suportadas apenas pela família 

nuclear (pais) ou pela família alargada? 
- Como encara o apoio do Estado aos estudantes 

chineses que querem prosseguir estudos no 

estrangeiro? 
- De uma maneira geral a educação é valorizada na 

China? De que modo? 
- Quais os valores transmitidos na educação familiar e 

na educação escolar na China? 
E  
Expectativas 

futuras 

- Conhecer as suas expectativas 

futuras, de acordo com a 

experiência. 
 

 

- O curso está a ir ao encontro das suas 

expectativas? 
- Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e 

negativos da sua experiência em Portugal? 
- O que pretende fazer depois de concluir o curso? 
- Acha que este curso vai ser útil para a concretização 

- Aspetos positivos e negativos da 

sua integração em Portugal 

(académicos e pessoais) 
- Aspectos positivos e negativos 

desse contacto, ou não. 
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desses projetos? Porquê? 
G 
Agradecimentos 

- Agradecer a disponibilidade.  - Agradecimento da 

disponibilidade. 
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Anexo II- Grelha de Análise de Entrevistas 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº1 

Categoria  Subcategoria 
 

Indicadores  Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade  Nacionalidade  “Tenho nacionalidade chinesa e sou da 
província de Heilongjiang, no Norte da 
China.” 

Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 

 
Duração do curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

  [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa] 

1º Curso de 
Língua 
Portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“…  eu  já  tinha  estudado  na  China, mais  ou 
menos dois anos.” 

 
Estudar num país 
estrangeiro 

 
Dificuldades sentidas 

 
Alimentação 

 

“…  não  gosto  muito  da  comida[chinesa] 

daqui.” 

 
 
 
 
Adaptação 

 
 
 
 
Sentimentos 

Satisfação pela 
aprendizagem 
 

“Eu acho que aqui é um país muito calmo, 
muito tranquilo e eu gosto daqui muito.” 

Relações com 
colegas e 
professores 

“…  aminha  professora  é muito  simpática  e 
também os meus colegas.”  

Ambiente para 
aprendizagem 

“Acho  que  o  ambiente  para  aprender  uma 
língua  é  muito  importante  e  aqui  posso 
praticar muito mais do que na China.” 
 

 
 
 
Aprendizagem da 
língua 

 
 
 
Razões 
 

 
 
Emprego 
 

“Na China neste momento ainda não há 
muitas pessoas a aprender português e acho 
que é mais fácil para arranjar um bom 
emprego.” [Já há muitos cursos de português 
na China] “Sim” 
 

Desejo aprender 
língua portuguesa 

 
“Gosto de estudar esta língua.” 

Curso ministrado   
Expectativas  

 
Positivas 

“Mais do que eu esperava, é melhor. 

 

 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

Sociais: 
Passear 
Lanchar 
Experimentar 
gastronomia 

“Eu  faço  tudo  sozinha mas os meus  colegas 
são  boas  companheiras.  Gosto  de  passear, 
de  ir  lanchar,  de  ir  ao  restaurante  e 
experimentar as comidas típicas.” 

 
Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas China 

 
“Já conhecia alguns colegas.”[ Vieram juntos 
da China] 
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Relação com 
professores 

 
 
 
 
 
Contatos 
 

 
China: 
Menos 
profissional 
Distância 
Respeito 

“Na China, na minha universidade os 
professores acho que não são tão 
profissionais como a minha professora aqui 
em Portugal.”  
“… nós temos que respeitar o professor, o 
professor é professor e o estudante é 
estudante, cada um no seu lugar, é 
diferente.” 

 
Portugal: 
Bom 
entendimento 
dos alunos 
Amigo 

“Sim,  é muito bom…[a  relação] o  seu  estilo 
de  ensinar  é  um  pouco  diferente,  aqui  é 
melhor.” 
“o  professor  aqui  entente  melhor  os  seus 
alunos.” 
“…  aqui  parece  que  os  professores  são 
nossos  amigos. Podemos  comunicar  com os 
professores  coisas  que  não  são  sobre  o 
estudo.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

 
“Estudei  até  á  universidade,  fiz  o  curso  de 
língua portuguesa.” 

Escolaridade dos 
pais 

 
Habilitações 

 
Curso superior 

 
“Igual á minha, estudaram até á 
universidade.” 

 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e Portugal 

 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 

China: 
Muita teoria 
Tradicional 
Rotineiro 

“Na  China  os  professores  ensinam  muito 
durante  as  aulas…  há  muito  rotina,  muito 
tradicional.” 

Portugal: 
Aulas práticas de 
conversação 
Utilização manual 
e audio 
Orientação de 
estudo  
Interessante 

 
“… aqui eles  fazem‐nos  falar muito, praticar 
muito, ouvir muito, além do estudo do  livro 
eles  também ensinam como estudar melhor 
e como se fala corretamente e assim as aulas 
são sempre interessantes.” 

 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
Muito trabalho 
de estudo e 
conversação 
 

“Acho  que  sim,  tenho  bons  resultados  por 
praticar muito, fazer exercícios, falar com os 
estrangeiros, com os portugueses locais. Sair 
de casa é muito  importante para praticar na 
realidade portuguesa.” 

Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 
 

 
Decisão pessoal 
 

“Eu,  tanto  no  curso  de  português  na  China 
como aqui para vir a Portugal.” 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 
 

 
 
Financiamento 
familiar 

“Eles  [pais] respeitam a escolha que eu  faço 
porque confiam em mim. ” 
 

“…no  meu  caso  foram  os  meus  pais  e  a 
minha avó [que pagaram os estudos].” 

Papel do 
Governo chinês 

 
Estudo no estrangeiro 

 
Apoio financeiro 

“… os estudantes que estudam muito bem o 
Estado ajuda no apoio dos estudos, mas no 
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no curso    meu caso foi a minha família. 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
 

   

 
 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
Importância 

 
Educação 
Trabalho 
Respeito 
Futuro 

“Os meus pais  acham que uma  pessoa  tem 
de  aceitar  a  educação.  É  importante  ser 
muito educado, uma pessoa com educação é 
mais delicada. O mais  importante de  tudo é 
educação,  respeito  e  serve  para  ter  um 
futuro melhor do que  trabalhar apenas com 
a força do corpo.” 

 
 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
 
 
 
Aspetos positivos 
 

 
Relação com as 
pessoas 
Estudar 
Aprender a viver 
sozinha 
Tratar da casa 
Gastronomia 
portuguesa 

“Está a ser muito bom na relação com outras 
pessoas porque posso encontrar pessoas de 
outros países; está a ser bom estudar, 
comunicar e aprender a viver sozinha e tratar 
das minhas coisas da casa sem ajuda. 
Quando eu estava na China a minha mãe não 
queria que eu fizesse as coisas, queria que eu 
estudasse e saísse com os amigos.” 
 
“Gosto de bacalhau e atum.” 

 
Aspetos negativos 
 

 
Comida chinesa 

“… não gosto muito da comida daqui … não é 
muito típica. 
  

 
Perspetivas de 
futuro 

 
Concretização de 
projetos 

 
Fazer tradução 
Ensinar Língua 
portuguesa 
Emprego 

“Ser professora na universidade, tradutora … 
é o meu sonho e este curso vai ajudar‐me 
muito a realizá‐lo e acho que consigo um 
emprego melhor tendo este curso.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº2 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização do 
entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou da 
província de Heilongjiang, no Nordeste 
da China.” 

Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma vez 

[Sim] “ primeira vez em Portugal.” 
 

 
Duração do curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“Na China, na universidade de Harbin.” 
“Na China, mais ou menos dois anos e 
meio” 

 
Estudar num país 
estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
Língua 

“ Às vezes tenho medo de falar porque 
sou muito tímida e acho sempre que não 
falo bem português.” 

 
Adaptação 

 
Sentimentos 

 
Saudades 
Timidez 

“Está a correr bem mas tenho muitas 
saudades da família e não falo muito com 
estranhos porque sou tímida.” 

 
Aprendizagem da 
língua 

 
Razões 
 

Desejo aprender 
língua 
portuguesa 

“Porque os meus pais decidiram por 
mim.” 

Emprego 
Bom futuro 

“Arranjar um bom emprego e ganhar mais 
dinheiro e ter futuro.” 

 
Curso ministrado 

 
Expectativas  

 
Positivas 

“Sim eu gosto do curso porque os 
professores portugueses têm uma maneira 
de ensinar muito bem” 

 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 

 
Sociais: 
Cinema 
Viajar 

“Eu vou para casa, gosto de ir ao cinema 
ver filmes românticos e gosto de viajar 
com amigos.” 

Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas China 

“Na minha turma gosto de dois amigos 
em particular porque são dois colegas da 
China.” 

 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
Contatos 
 

China: 
Falta 
comunicação 
Medo 

  “Na China os professores são mais 
sérios e por vezes temos medo de falar e 
depois da aula não há comunicação com o 
professor.” 

 
Portugal: 
Proximidade 
Comunicação 
Paciência 

“Têm uma boa comunicação com os 
alunos e podemos fazer amizade com 
eles...faz sentir-nos bem e posso falar de 
assuntos sobre a minha vida e ele tem 
paciência para ouvir.” 
“Ensina sempre com energia e alegria.” 

Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Frequência  
Universidade 

“Falta-me um ano para concluir o curso 
universitário na China e vou estudar 
quando voltar para a China.” 
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Escolaridade dos 
pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 

“Os meus pais não estudaram muito. Só 
fizeram a escola secundária.” 

 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e Portugal 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 

China: 
Gramática 
Pouca 
conversação 
 

“A maneira de ensinar é muito diferente. 
Na China os professores só ensinam 
gramática mas não temos muita 
oportunidade para falar e ouvir falar.” 

Portugal: 
Trabalho prático 
de conversação 

“…aqui temos mais espaço para falar com 
outros portugueses e com o professor. 
 

 
Atribuição de 
sucesso 

 
Fatores 

 
Estudo 
Conversação 

“Acho que não falo muito bem, mas faço 
muito esforço, tenho apoio da família e da 
faculdade.” 

 
 
 
 
 
 
Influências na 
escolaridade 

 
 
 
 
 
 
Escolha do curso 
 

Estudar L. 
portuguesa na 
China: Mãe 

“Para escolher estudar português na 
China foi a escolha da minha mãe, mas eu 
gosto também” 

Estudar em 
Portugal: 
Decisão pessoal 

“… mas para vir para Portugal estudar foi 
minha decisão.” 

Financiamento 
familiar 

“Foi só a minha família que teve 
capacidade para suportar as despesas.” 

Motivação 
positiva 

“… é importante aprender a estudar 
sozinhos.” 

 
Motivação 
negativa 

“… e também viver sem os apoios da 
família e esse é um aspeto que às crianças 
da China falta muito.” 

 
Papel do Governo 
chinês no curso 

 
Estudar no 
estrangeiro 
 

 
Apoio  

“Eu acho que, como se diz, para estudar 
muito é importante aprender a estudar 
sozinhos e ganhar conhecimento da 
cultura estrangeira.” 

Política chinesa 
na educação 

 
Valorização 

 
Importância 

“É importante sim [valorização da 
educação na China].” 

 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
Importância 

 
Educação 
Autonomia 
Relações com 
pessoas 
Emprego 
Futuro 
 

 
 
“Para a minha família é importante que eu 
fique mais educada e tratar os assuntos da 
sociedade, ter relações com outras 
pessoas, que eu arranje emprego e tenha 
uma vida muito boa no futuro.” 
 

 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 
 
 
 
 

 
 
Aspetos positivos 
 

Cozinhar 
Tratar de 
burocracia em 
português 
Comunicar em 
português 

“Agora eu posso cozinhar. Quando tratei 
do visto aprendi a tratar de assuntos 
sociais e tenho capacidade para tratar de 
assuntos com as pessoas portuguesas e 
estudantes portugueses que estudam 
aqui.” 

 
Aspetos negativos 

Dificuldade em 
fazer amizades 

“… ainda não faço amizades com os 
portugueses locais, mas acho que o 
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 por timidez problema é meu, eu tenho obstáculos para 
comunicar com os estranhos, tenho de 
mudar.” 

 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 

 
Regressar China 
Concluir curso 

“Vou voltar para a China e tentar arranjar 
um estágio ou trabalhar e continuar o 
estudo.” 

Ensinar Língua 
portuguesa 

“Gostaria de ser professora e dar aulas de 
português na China.” 

 
Emprego 

“Pouco a pouco a China tem cursos na 
universidade mas acho que vai ter mais e 
penso que vai ser mais fácil ter um 
emprego como professora.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº3 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou da 
província de Shanxi, no centro da China.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso  de língua 
portuguesa] 

 
1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“Em 2009, na China, na universidade de 
estudos estrangeiros de Shanxi. Este é a 
continuação mas não é igual o curso. ” 
 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptação 

 
 
 
 
 
 
 
Sentimentos 

 
 
 
 
Satisfação pela 
aprendizagem 
 

“Acho que é uma experiência muito 
especial, especialmente para mim porque 
estudo português por isso é muito 
importante ficar aqui a estudar, é mais 
fácil e mais útil. Na China não precisamos 
de falar português todos os dias, só na 
aula porque normalmente falamos chinês. 
Aqui temos de falar o Português.” 
 

 
 
Relações com 
colegas e 
professores 

“Depois de eu chegar aqui fiquei na 
residência da universidade por isso eu 
conheci muitos amigos. Acho que os 
professores também são muito simpáticos 
e os estudantes do instituto Confúcio da 
universidade de Lisboa ajudam-nos 
muito.” 

 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
Razões 
 

 
 
Emprego 
 

“Acho o Português mais fácil e há cada 
vez mais pessoas a estudar o Português e 
é mais fácil vir a encontrar um bom 
emprego.” 

 
Desejo aprender 
línguas 
estrangeiras 

“Porque eu gosto muito de aprender 
línguas estrangeiras e quando eu escolhi o 
curso na minha universidade, na China, só 
tínhamos o curso de Alemão e eu não 
gosto e acho o Português mais fácil.” 

 
 
Curso 
ministrado 

 
 
Expectativas  

 
 
Estudar muito 
Praticar a língua 

“Antes de eu chegar aqui eu pensava que 
poderia vir a estudar muito mas realmente 
… acho que já fiquei muito preguiçosa…  
acho que não falo muito bem. Preciso de 
praticar mais. ” 
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Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

 
Sociais: 
Passear 
Conversar com 
amigos 

 
“Passear ou conversar com os amigos na 
residência. Chineses e africanos e temos 
que falar em português. Costumo passear 
com os amigos chineses e às vezes com 
os portugueses.” 

 
 
 
 
Relação com 
colegas 

 
 
 
 
Contatos 

 
Colegas China 

“No semestre passado só temos os 
colegas chineses que vieram da China 
comigo e esses já conhecia e então a 
relação é quase igual ao que era na 
China.” 
 

 
 
Colegas do 
curso 

“Mais tarde conheci os estudantes que 
vieram de Xangai e Macau e da Itália e 
são só estudantes que estudam português 
e a relação é boa com eles. Às vezes 
passeamos juntos ou viajamos nas férias.” 

 
 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
 
Contatos 
 

China: 
Formal 
Respeito 
Medo 

“Acho que na China a relação com os 
estudantes com os professores é muito 
formal porque nós respeitamos muito os 
professores e às vezes temos medo.” 

 
 
Portugal: 
Harmonia 
Fazer perguntas 
Dar opiniões 

“Aqui [Portugal] é mais fácil conversar 
com os professores porque aqui, na 
relação entre os estudantes e professores 
há mais harmonia mas na China não.” 
“Aqui podemos perguntar alguma coisa, 
podemos falar as nossas opiniões, mas na 
China não é tão fácil.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

 
“Estudei até à universidade.” 

 
 
 
Escolaridade 
dos pais 

 
 
 
Habilitações 

 
 
 
3º Ciclo: mãe 
Secundário: pai 

“Os meus pais estudaram menos … a 
minha mãe só estudou até escola 
secundária, por volta de nove anos, o meu 
pai estudou também por volta de doze 
anos.” 
“O meu pai tirou o curso de pintura mas a 
minha mãe ficou em casa.” 
 

 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 
 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
China: 
Estudar muito 
Não ter férias 
Estudar de 
manhã à noite 
 
 
 

“Na China precisamos de estudar muito, 
mesmo muito, desde a escola primária até 
á secundária quase sem parar, 
principalmente no secundário. Eu não 
tinha férias porque somos muitos e é 
muito difícil entrar numa universidade 
muito boa e por isso precisamos de 
estudar muito.” 
“Na China eu estudava desde as seis da 
manhã até às dez da noite, com exceção 
das refeições. Eu gostava de estudar de 
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Melhor ensino 
secundário 

manhã e descansar à tarde um pouco e à 
noite voltava a estudar.” 
 
“Na China, porque nós temos um bom 
fundamento [bases].” 

 
Portugal: 
Equilíbrio entre 
estudo e lazer 
 
 
Melhor ensino 
universitário 

“Aqui, os estudantes não precisam de se 
preocupar muito porque eles conseguem 
equilibrar o estudar com o tempo livre.” 
“Eles também podem descansar e divertir 
mas nós não. É muito diferente.” 
 
“Na universidade eu gostava mais de 
estudar aqui em Portugal porque aqui 
podemos pensar mais livre.” 

 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
Muito trabalho 
de estudo e 
conversação 

 
“Depois de chegar aqui eu já melhorei o 
meu nível de falar e ouvir. Acho que é 
bom estudar a língua portuguesa.” 

 
 
Influências na 
escolaridade 

 
 
Escolha do curso 

 
 
Decisão pessoal 
Professores 
Pais 
 

“Fui principalmente eu e depois perguntei 
aos meus professores, no secundário 
porque eu era boa aluna a Inglês e eles 
recomendaram-me estudar línguas. Os 
meus pais também acham boa ideia 
estudar uma língua.” 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

Pessoal “Apoiaram-me na decisão [pais].” 

 
Financiamento 
familiar 

“Os meus pais suportavam as despesas 
mas eu também recebia algumas bolsas e 
na universidade foi igual.” 

Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

“Os meus pais pagam propinas e recebo 
bolsa de mérito do Estado.” 

 
Política chinesa 
na educação 

 
 
Valorização 

 
 
Criação de elites 

“Na China somos muitas pessoas mas não 
temos muitas elites por isso a educação é 
muito importante para os chineses e é 
muito importante para desenvolver o 
nosso país.” 
 

 
 
 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
 
Importância 

 
 
Trabalhar muito 
Respeito 
Face 
Sustento 
Futuro 
 

 
“Para os meus pais é importante eu 
trabalhar muito bem para encontrar um 
bom emprego e eles vão ficar muito 
contentes e dizer aos amigos que eu 
consegui vencer.” 
“… trabalharam muito [pais] e é difícil 
sustentar a família e por isso  querem que 
eu estude mais para poder trabalhar.” 
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Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
 
 
 
Aspetos positivos 

Relação com 
portugueses 
Ambiente social 
Clima 
Equilíbrio entre 
trabalho e lazer 

“Os portugueses são muito simpáticos e o 
ambiente é muito bom, o clima, o 
ambiente da sociedade é muito livre 
comparado com a China.” 
“ As pessoas sabem equilibrar o tempo de 
trabalho com o tempo livre.” 

 
 
 
Aspetos negativos 
 

 
 
 
Ritmo lento 
Burocracia 
Falta de 
pontualidade 

“O ritmo muito lento, acho que os 
portugueses não fazem o trabalho com 
tanta eficiência.” 
“Para receber um cartão do banco, na 
China é muito rápido e aqui demora 
muito tempo. São precisos muitos papeis 
aqui para tudo. E também os portugueses 
não são muito pontuais.” 

 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 

 
Ensinar Língua 
portuguesa 
Guia turística 
Regressar à 
China 

“Eu quero ser uma professora da língua 
portuguesa na universidade. Se eu não 
conseguir eu quero ser uma guia de 
turismo.” 
 
“Não quero sair do meu país [China]”. 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº4 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Macau.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 

Duração do 
curso 

Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso  de língua 
portuguesa]

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
Macau 

“Em Macau, no IPO (Instituto Português 
do Oriente).” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Adaptação 

 
 
 
 
Sentimentos 

 
Ambiente social 

“O sistema e o ambiente em Macau é 
parecido com Portugal, por isso estou 
bem.” 

 
Relações com os 
professores 

 
“Aqui o professor é muito simpático.” 

 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
Razões 
 

 
 
Emprego 
 

“A língua portuguesa em Macau ainda é 
muito importante na área do direito. A 
tradução das leis não é boa, por isso 
quando lemos o código é melhor lermos 
em português. Eu queria ser funcionária 
pública no tribunal.” 

Curso 
ministrado 

 
Expectativas  

 
Positivas 

“Quando cheguei já sabia mais ou menos 
como era porque tinha amigas já a estudar 
aqui. Então é como eu esperava.” 

 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

Sociais: 
Biblioteca 
Conversar e 
cozinhar com 
amigos 

 
“Vou para a biblioteca e gosto de ler, vou 
a casa de amigas cozinhar comida chinesa 
e sei fazer puré de batata português.” 
 

 
Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas do 
curso 

"É a primeira vez [que está] com alguns 
colegas. Muito boa [a relação].” 
 

 
 
Relação com 
professores 

 
 
Contatos 
 

 
Macau: 
Simpatia 

“ Em Macau também, [simpático] porque 
são diferentes dos professores na China. 
Em Macau é parecido com Portugal.” 

Portugal: 
Simpatia 

Aqui o professor é muito simpático 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

Completei o curso na universidade, o 

curso de direito. 
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Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
1º Ciclo 
incompleto 

“Eles não estudaram, não completaram a 
escola primária.” 

 
 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 

 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 

 
 
 
Macau: 
Estudo do 
manual 
 
 

“Como vivo em Macau acho que tudo é 
parecido com Portugal e muito diferente 
da China.” 
 
“A aprendizagem de leitura de textos era 
mais importante para a compreensão do 
texto, para o professor do que a 
conversação.” 

 
Portugal: 

 

Atribuição de 
sucesso 

 
Fatores 

 
Pouco sucesso 

“Acho que ainda não tenho sucesso 
porque falo pouco português.” 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Família 

“O meu irmão que é mais velho e é da 
área de economia e aconselhou-me e eu 
gostei de estudar direito.” 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

Pessoal “O meu irmão que é mais velho.” 

Financiamento 
familiar 

“Foi a minha família que pagou os meus 
estudos. Apenas os meus pais.” 

Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

“Apoia a educação porque em Macau tive 
apoio do governo para vir estudar para 
Portugal, com 50% das despesas.” 

 
Política chinesa 
na educação 

 
Valorização 

 
Apoio 
financeiro 

“É importante porque o governo apoiou a 
minha vinda para estudar.” 
 

 
Valores 
familiares 

 
Importância 

 
Estudar 
Futuro 

 

“A vida futura é melhor se estudar.” 

 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

Simpatia dos 
portugueses 
Café 

“A simpatia dos portugueses e o café.” 

 
Aspetos negativos 
 

Antipatia dos 
funcionários do 
banco 

“Não gosto dos empregados do banco.” 

 

 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
Concretização de 
projetos 

 
Regressar a 
Macau 
Fazer tradução 
Emprego 
 

 
“ Voltar para Macau, e fazer o curso de 
tradução de Chinês/português, para mais 
tarde fazer tradução do código penal.” 
 
“Eu queria ser funcionária pública no 
tribunal.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº5 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

 
Identidade 

Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou da 
província de Heilongjiang-Harbin, no 
Norte da China.” 

Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

 
“Sim.” [a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa] 

 
1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
 
Local de estudo 

 
 
China 

“Quando fiz o meu curso, na China que é 
o estudo da língua portuguesa. 
Antes de entrarmos para a universidade 
escolhemos o país para onde gostaríamos 
de ir estudar, mas primeiro estudamos três 
anos. ” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

 

 

 
Adaptação 

 
Sentimentos 

Satisfação de 
viver em Portugal 

“Gosto muito de Portugal.” 

 
Aprendizagem 
da língua 

 
Razões 
 

 
Emprego 
 

“Na China ainda não há muitas pessoas a 
aprender português por isso acho que é 
mais fácil arranjar um emprego falando 
bem português.” 

 
Curso 
ministrado 

 
Expectativas  

Trabalhar a 
oralidade 

“Gosto do curso aqui. Acho que o curso é 
muito bom.” 
 

 
Ocupação de 
tempo livre 

 
Atividades 
 

 
Sociais: 
Viajar 

 

“Gosto de viajar com amigos.” 

 
Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas do curso 

“Só falo com colegas da turma, outros 
não conheço. só conheci aqui.” [colegas 
do curso em Portugal] 

 
 
Relação com 
professores 

 
 
Contatos 
 

China: 
Comunicação 
difícil 

“Na China é difícil falar com o 
professor.” 

Portugal: 
Simpatia 

“Aqui o professor é simpático.” 

 
 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

 
“Curso de Língua portuguesa [na China].”

Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
 
 

 
“Não estudaram.” 
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Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 

 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 

China: 
Estudar muito 
Muita gramática 
Pouca oralidade 

“Na China estudo muitas horas.” 
“Nós na China aprendemos muita 
gramática, durante dois anos, mas acho 
que na oralidade não estudei nada. Por 
vezes percebo o que falam comigo mas 
não sei como falar.” 

 
Portugal: 
Equilíbrio entre 
estudo e lazer 

 
“Aqui [estudar] é só de manhã ou só de 
tarde.” 

 
Atribuição de 
sucesso 

 
Fatores 
 

Muito trabalho de 
estudo e 
conversação 

Ainda falo pouco e tenho de trabalhar 

mais. 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

“Na China a minha mãe gostaria de 
ajudar mas não conseguia e disse-me para 
eu escolher. Em Portugal também eu 
decidi vir.” 

 
 
 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
 
 
 
Apoio 

 
 
 
Pessoal 
 

“Os meus pais são trabalhadores e quando 
eu era criança eles trabalhavam muito 
para eu poder ir para a universidade e 
ficaram muito contentes.” 
“Na China, quando os filhos estão a 
estudar os pais pagam e quando os filhos 
arranjam um emprego eles ajudam os 
pais.” 

 
Financiamento 
familiar 

“No meu caso foram os meus pais que 
pagaram os meus estudos.” 

Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio financeiro 

“Alguns alunos têm subsídio para a 
comida e estadia.” 
 

 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
Valorização 

 
 
Importância do 
desenvolvimento 

“Aqui estudamos em grupo, os estudantes 
que vieram da China, do mesmo lugar. É 
importante para a China enviar estudantes 
para o estrangeiro.” 
“É importante para o desenvolvimento.” 

 
Valores 
familiares 

 
 
Importância 

  
Estudar muito 
Ser feliz 

“Para a minha mãe (não tenho pai, desde 
criança) é o trabalho de estudar muito 
mas quer que eu esteja feliz. A palavra 
estudar vem em primeiro lugar.” 

 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

 
Portugueses 

“Gosto das pessoas aqui.” 

 
Aspetos negativos 

 
Crise 

“Não acho bem a crise económica que 
está aqui.” 

 
Perspetivas de 
futuro 

 
Concretização de 
projetos 

 
Ensinar Língua 
portuguesa 

 
“Gostaria de ser uma professora de 
português, mas ainda não sei.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº6 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Taiwan.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

 
“Sim.” [a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa]  

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
Portugal 

“Em Taiwan não há uma escola para 
estudar Português. Quem quer estudar 
Português tem que estudar sozinha.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

 

 

 
Adaptação 

 
Sentimentos 

 
Satisfação pela 
aprendizagem 

 

“ Estou a gostar do curso.” 

 
 
 
 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
 
 
 
Razões 
 

 
 
Emprego 
 

“Os Taiwaneses aprendem português para 
trabalhar no Brasil porque a economia 
está a crescer muito e queremos arranjar 
um emprego melhor.” 

 
Qualidade do 
ensino em 
Portugal 

 
“Gosto de estar a estudar porque os 
professores são melhores.” 
 

 
 
Inexistência de 
ensino da 
Língua 
portuguesa na 
China 

“Em Taiwan não há universidade a 
ensinar português e não existe um 
departamento de língua portuguesa.” 
 
“É importante sair porque o ambiente é 
diferente. Saem de Taiwan muitos 
estudantes para estudar línguas 
estrangeiras.” 

 
Curso 
ministrado 

 
 
Expectativas  

 
Praticar a língua 

“Ainda estou num nível baixo … estou a 
estudar apenas há sete meses e ainda não 
pratiquei muito, apenas estudo e escrevo, 
mas estou a gostar.” 

 
 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
Atividades 
 
 
 
 

 
Laborais: 
Estudar depois 
das aulas 
3 a 4 horas/dia 

“Depois das aulas vou à biblioteca para 
estudar, de segunda a quinta … três a 
quatro horas por dia porque quero 
aprender muito e depressa pois não tenho 
muito tempo.” 

Sociais: 
Passear 
 

“À sexta e fim-de-semana vou passear 
noutras cidades, normalmente com dois 
amigos de Taiwan.” 
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Relação com 
colegas 

 
 
Contatos 

 
 
Colegas Taiwan 
 

 
“Conheço os meus colegas e converso 
com eles. Das outras turmas não conheço 
bem.” 

 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
Contatos 
 

 
 
China: 
Distância 
Nunca discordar 
do professor 
Retaliações 

“Em Taiwan é impossível porque há uma 
distância muito grande entre professor e 
aluno. Apenas quando estudamos até 
Mestrado ficamos mais próximos, mas 
nunca como em Portugal.” 
“Em Taiwan ouvimos sempre os 
professores e nunca podemos contestar, 
nem discordar de nada que ele fala. É 
mau e afeta logo a nota como 
consequência.” 

Portugal: 
Como amigos 

“A relação dos professores com os alunos 
aqui em Portugal é semelhante com os 
amigos.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

“Mestrado na área de economia e 
tecnologia.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
 
Habilitações 

 
 
Secundário 
 

 
 
“ Estudaram menos.” 

 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 

 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 

China: 
 

 
 

Portugal:  

 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
Muito estudo e 
conversação 

 
“Acho que não falo ainda muito bem, mas 
estudo muito.” 
 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
Professores 
Pais 

 
“ O curso de base foi com ajuda dos pais 
e professores do secundário e eu e as 
notas.” 

 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
 
Apoio 

 
 
Pessoal 

“Para vir estudar português normalmente 
decidimos nós sozinhos. 
Também ajudou em terceiro lugar – 
primeiro fui eu, depois professor e depois 
pais.” 

Financiamento 
familiar 

 
“A família suportou parte das despesas.” 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

“Para o primeiro curso [formação de 
base] tive subsídios do estado e a família 
suportou parte das despesas e agora para 
vir estudar para Portugal também tive 
apoio do estado e da família.” 
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Política chinesa 
na educação 

 
Valorização 

 
Importância 

 
“O governo dá a maior parte do apoio.” 

 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
Importância 

 
Exigência no 
estudo 
Futuro 
 

“Exigência ao nível do estudo com os 
filhos, para virem a ter um bom futuro. A 
maior preocupação e por isso gastam 
muito dinheiro para educar os filhos 
desde os três anos até à universidade.” 

 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

 
Gastronomia 

 
“ Gosto da comida portuguesa.” 
 

 
Aspetos negativos 
 

 
Paternalização 

“ Não gosto que os empregados das lojas 
falem comigo em Inglês.” 

 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
Concretização de 
projetos 
 

 
Trabalhar no 
Brasil 

 
“Eu quero ir para o Brasil trabalhar, na 
área da economia.“ 

 
Ensinar Língua 
Portuguesa em 
Taiwan 

 
“No futuro mais longe, gostava de ensinar 
a língua portuguesa em Taiwan.“ 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº7 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou do 
Norte da China, Harbin.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa]

 
 
Duração do 
curso 

 
 
Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 
 
“Estou no nível avançado há seis meses, 
mas gostava de aprender mais, no 
próximo ano venho outra vez, continuar a 
estudar, mais.” 
 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“Na China… 2 anos e depois em Portugal 
[atualmente] para aperfeiçoar a minha 
língua.” 
 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
Contato inicial 
 

“Acho que é muito bom porque eu tenho 
ambiente para estudar, para conversar.” 
 “ No início foi difícil.” 
 

 
 
Adaptação 

 
 
Sentimentos 

Satisfação pela 
aprendizagem 

“Na minha opinião é muito importante 
estudar cá em vez da China.” 
 

 
Simpatia pelos 
portugueses 

“ Vim há seis meses e no início foi difícil 
mas os portugueses são muito simpáticos 
e estão sempre dispostos a ajudar e gosto 
muito de Portugal” 
 

 
 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
 
Razões 
 

Desejo aprender 
língua portuguesa 

“Porque a língua portuguesa é uma língua 
bonita” 
 

 
 
Emprego 
 

“ Porque a relação da China com o Brasil, 
no negócio, é cada vez maior e depois de 
estudar muito bem eu posso ter um bom 
emprego.”  
 

Futuro  “Ter um futuro próspero.”  

 
Curso 
ministrado 

 
Expectativas  

 
Trabalhar a 
oralidade 

“ É bom.” 
“Preciso de falar português para fazer 
compras, pedir ajuda para alguma coisa e 
assim posso falar melhor.” 
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Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
 
 
Atividades 
 
 
 
 

 
Laborais: 
Estudar 
 

“Estudar na biblioteca…depois do almoço 
[durante um período de] quatro ou cinco 
horas.” 
 

 
Sociais: 
Ver filmes 
Navegar internet 
Conversar com 
amigos 

“Ver filmes e conversar com os meus 
amigos chineses, dormir, ver televisão, 
navegar na internet. Gosto de estar com 
os meus amigos.” 

 
 
 
Relação com 
colegas 

 
 
 
Contatos 

 
 
 
Colegas do curso 

“Só os conheci aqui e tenho uma boa 
relação com eles…quería fazer mais 
amigos portugueses mas na minha turma 
é só alunos chineses (8), japoneses (1), 
franceses (2) e Cantonês (1).” 

 
 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
 
Contatos 
 

 
China: 
Formal 
Respeito 
Pouca interação 

“ Na China o professor está sempre a falar 
e os alunos só estão a escrever e a ouvir. 
Quando os alunos perguntam alguma 
coisa o professor não responde, só depois 
da aula.” 

 
Portugal: 
Amigo 
Interação 
Exigente 

“Em Portugal o professor é um amigo e 
quando temos alguma pergunta podemos 
fazer diretamente.” 
 
“Gosto da professora que dá muitas coisas 
para eu estudar.” 

Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 

 
Curso superior 

“ Língua portuguesa.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 
 

“ Os meus pais não estudaram… sempre 
trabalharam muito e não foram para a 
universidade, eles tinham muitos 
trabalhos.” 

 
 
 
 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 
 
 

 
China: 
Estudar muito 
Estudar de manhã 
à noite 
 
Necessidade de 
mudança 

 
[Na China as crianças estudam durante 
muito tempo] “ de manhã até à meia-noite 
e todos os chineses são muito estudiosos.” 
 

 
“É diferente. Acho que a educação precisa 
de mudar, porque é um pouco fechada.” 

 
Portugal: 
Aberto 
Necessidade de 
controlar alunos 
 
 

“Em Portugal é mais aberta, acho que o 
professor precisa de controlar mais 
porque às vezes um aluno pergunta uma 
coisa e depois toda a turma vai falar deste 
tema e depois acabou a aula, o tempo já 
passou e nós não estudámos nada.” 
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Atribuição de 
sucesso 

 
 
 
 
Fatores 
 

 
 
 
Muito trabalho de 
estudo e 
conversação 

“Sim, estudo muito, mas o meu português 
ainda não é muito bom, eu queria falar 
português de uma forma espontânea. 
 
“Depois do almoço estudo na biblioteca e 
depois preciso de ver e ouvir falar na 
televisão e depois converso com a minha 
senhoria para praticar a falar. Acho que 
sobretudo os chineses precisam de falar 
muito para praticar.” 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

“ Fui eu, para estudar na China e para vir 
para Portugal também fui eu que escolhi e 
decidi.” 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso  de 
Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

Apoio  

 
Financiamento 
familiar 

“ Pais e Governo.” 

“Os meus pais deram dinheiro para apoiar 
o curso e a vinda para Portugal.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
 
 
 
 
 
 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio financeiro 
 
 

“Acho que o governo precisa de dar 
dinheiro para ajudar os alunos para 
estudar mais. Acho que o Ministro de 
Educação e Cultura deve ajudar.” 
 

 
 
 
Seleção de 
universidades 

“Por exemplo o país apoia muito os 
alunos da universidade de Shangai para 
estudar no estrangeiro, mas a nós não.” 
 
“A universidade de Shangai é muito 
famosa, mas nem todos os alunos são 
muito bons, mas devido aos famosos 
testes universitários, alunos que têm 
muito dinheiro…vêm para o estrangeiro e 
mesmo os que não têm dinheiro o 
governo apoia.” 
 

 
 
 
 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
 
 
 
Valorização 

 
Apoio financeiro 
 

“ Até aos nove anos de obrigatório o 
estado paga estudos.” 
 
   

 
 
Aulas 
extraordinárias 

 
“No sábado e domingo as aulas 
extraordinárias nós temos que pagar, mas 
nos dias úteis não precisamos de pagar. 
No secundário é obrigatório ir às aulas 
extra no sábado e no domingo é 
facultativo.” 
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Valores 
familiares 

 
 
 
 
Importância 

 
Respeito 
Educação 
Honestidade 
Solidariedade 
Responsabilidade 
Amor 
Paz 
 

 
“A atitude de vida e mais importante. A 
atitude de respeito e ser educado, 
honestidade, solidariedade e 
responsabilidade, o amor e a paz. 
Também me disseram, o amor é o mais 
importante na vida porque o amor é a 
origem do universo. Ama a família, ama 
os amigos, ama o país e a natureza e todo 
o mundo.” 
 

 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

 
Relação com 
portugueses 

“Gosto dos portugueses porque são 
simpáticos, também gosto da comida.” 
 

 
 
 
Aspetos negativos 
 

 
Pouco trabalho 
dos estudantes 
portugueses 
 
Descontração 
com o futuro 
 

“ Os [estudantes] portugueses conversam 
toda a tarde na cafetaria, não fazem nada, 
e sempre dizem calma, calma, mas eles 
precisam trabalhar mais. Tenho um 
colega português que acaba agora o curso 
e eu pergunto o que vais fazer, em que 
país gostavas de trabalhar e ele responde 
que não sabe e ainda tem tempo para 
pensar e isso faz-me impressão.” 

 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
Concretização de 
projetos 

 
Ensinar Língua 
portuguesa em 
Portugal ou na 
China 

 
 
“Talvez fique, no futuro a trabalhar em 
Portugal.“ 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº8 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou do 
Norte da China, Harbin.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 
[este é o segundo curso de Língua 
portuguesa]

Duração do 
curso 

Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“Já fiz na China, cerca de dois anos, na 
nossa universidade, em Harbin.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
Língua 
 

“Inicialmente eu não podia falar muito 
bem ou entender o português. Era muito 
difícil conversar com os portugueses, mas 
agora já fica melhor.” 

 
 
 
Adaptação 

 
 
 
Sentimentos 

 
Satisfação pela 
aprendizagem 

“ Acho que é uma experiência fantástica e 
incrível. Gosto muito de viver aqui e 
posso praticar mais português.”  

 
Relações com 
portugueses 

“ Eu gosto muito de fazer amizade com os 
estrangeiros porque posso conhecer bem a 
cultura diferente.” 

 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
Razões 
 

 
Desejo aprender 
Língua 
portuguesa 

“Por um lado eu gosto muito de falar 
porque é uma língua muito bonita. 
Através desta língua eu sou capaz de 
conhecer a cultura portuguesa.” 

 
Emprego 
 

“ Na China o tradutor de português está 
muito procurado e assim eu posso arranjar 
um bom emprego.” 

 
Curso 
ministrado 

 
 
Expectativas  
 

  
Dificuldade de 
falar  

“ É melhor, as professoras são bastante 
simpáticas mas acho que é difícil falar 
com os portugueses porque falam muito 
rápido e para um chinês é difícil 
entender.” 

 
 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
Atividades 
 

 
 
Laborais: 
Estudar 
Atividades 
domésticas 
 
 
 
 
 
 

“Gosto de estudar e prefiro estudar 
sozinho porque é mais tranquilo e depois 
das aulas da manhã eu vou para a 
biblioteca. Os chineses são muito 
estudiosos e trabalhadores.” 
 
“Três a quatro horas por dia, sem contar 
com o período de aulas. 
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Em casa não tenho tempo nem para 
respirar porque eu estou muito ocupado 
todos os dias. Eu tenho de cozinhar, lavar 
a roupa, limpar o meu quarto. 

 
Sociais: 
Viajar 
Ler 
Conversar com 
estrangeiros 
Fazer desporto 
com colegas 

 
“Viajar para outros países e também gosto 
de ler livros e gosto de conversar com os 
estrangeiros. Jogo ténis, futebol com os 
colegas.” 
 

 
Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas do curso 

 
“ Boa [relação]. Só conheci aqui.” 

 
 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
 
Contatos 
 

China: 
Distância 
Rigor 
Falta de 
comunicação 
Respeito 
 

“: Na China o professor é mais respeitado 
e nós não temos coragem para falar com 
eles para fazer perguntas porque, para 
falar a verdade, eles são bastante 
rigorosos. O professor está muito 
distante.” 

Portugal: 
Amigo 
Interação 
 

“ Em Portugal o professor é mesmo como 
o meu amigo e nós podemos falar à 
vontade sobre todas as coisas. Quando eu 
tenho um problema ele vem ajudar-me.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

“Estudei Língua Portuguesa, na 
Universidade, durante dois anos. 
Português como primeira língua 
estrangeira e Inglês como segunda.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 
 
 

“Estudaram: o meu pai vende jornais 
todos os dias e estuda Inglês e a minha 
mãe é professora de pintura.” 
 

 
 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
China: 
Ensino fechado 
Intensivo 
Muitas horas de 
estudo 
Investimento 
 
 

“Na China é um tipo de ensino mais 
fechado, China temos muitas horas de 
estudo, em qualquer curso. Se quisermos 
ter boas notas, temos que estudar muito.” 
 
“Na China estudava muitas horas. O 
tempo é precioso e nós temos de 
aproveitar o tempo para estudar. 
Gastamos muito dinheiro para frequentar 
as aulas e temos de estudar.” 

 
Portugal: 
Aberto 
Pouco intensivo 

 
“ Em Portugal é mais aberto. Aqui o 
curso não é muito intensivo.” 
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Atribuição de 
sucesso 

 
Fatores 
 

 
Muito trabalho de 
estudo e 
conversação 

 
“ Sim, porque a minha professora é 
exigente e eu trabalho muito. 

 
 
Influências na 
escolaridade 

 
 
Escolha do curso 

 
 
Decisão pessoal 
 

“Eu sozinho para escolher o curso, na 
China e também para vir para Portugal. 
Na universidade temos duas escolhas, vir 
para Portugal ou ir para o Brasil e eu 
decidi vir para Portugal.” 

 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
 
Apoio 

  

 
Financiamento 
familiar 

“A minha família porque a nossa 
universidade não era muito famosa, em 
comparação com outras universidades. 
Acho que esta situação deve ser 
melhorada.” 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 
 

 
Falta de 
apoio financeiro 

 
“...assim, a nossa universidade não 
apoiou muito o nosso estudo.” 

 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
Valorização 

 
 
Abertura ao 
Mundo 
Desenvolvimento 

“ Acho que é importante porque agora 
todo o mundo é aberto e nós precisamos 
de conhecer as outras culturas, dos outros 
países e assim podemos desenvolver-nos. 
Sim, [política educativa] é uma parte 
muito importante”. 

 
Valores 
familiares 

 
 
Importância 

Honestidade 
Boa conduta 
Respeito pelos 
outros 
Educação 

 
“Honestidade, aprender a viver bem com 
as outras pessoas, ter boas atitudes e 
respeitar ou outros, boa educação.” 

 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
Aspetos positivos 

Comunicar em 
português 
Conhecer culturas 
diferentes 
Aprender a viver 
sozinho 

“ Poder praticar mais português e posso 
conhecer uma forma nova de vida e saber 
como resolver problemas e a minha 
capacidade de resolver coisas sozinho 
aumentou.” 

 
Aspetos negativos 

 
Pouca abertura 
portuguesa 

“ Os portugueses são fechados e é difícil 
fazer amizades com eles, em comparação 
com outros países ocidentais.” 

 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 
 

 
Fazer tradução 
 

“ …queria ser tradutor e talvez vá para 
Angola, onde há muitas oportunidades.” 
 

 
Continuar a 
estudar Língua 
portuguesa 

“É o meu sonho, realizar este projeto 
profissional e é claro que vai ser útil, é 
um caminho difícil aprender português 
mas é um caminho que tenho que fazer.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº9 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Xangai.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 
[este é o segundo curso de Língua 
portuguesa]

Duração do 
curso 

Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“ Em 2009, quando entrei na universidade 
de Língua Estrangeira, em Xangai, 
durante dois anos.” “Temos professores 
chineses e um ou dois professores 
portugueses para nos ajudar.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
Saída do país 
 

“…foi a primeira vez que saí de casa e 
para viver no estrangeiro e sozinha é um 
pouco difícil.” 

 
 
 
Adaptação 

 
 
 
Sentimentos 

 
Estar longe do 
país 

“Acho que me custou dois meses a 
adaptar à vida aqui.”  

 
Alimentação 

“ …não me habituava com a comida 
aqui.” 
“…eu não sabia cozinhar, a minha mãe 
ensinou-me pela internet.” 

 
 
 
 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
 
 
 
Razões 
 

 
Desejo aprender 
língua portuguesa 
 

“ Na China temos exames nacionais para 
entrar na universidade e a minha nota 
atingiu o curso de Língua Portuguesa, 
mas antes já tinha escolhido este curso.” 

 
Desejo aprender 
línguas 
estrangeiras 

 
“ Gosto de aprender línguas estrangeiras.” 
 
 

 
 
Emprego 
 

 
“O mercado de África e Brasil tem boa 
expansão, trabalho e emprego.” 
 

 
 
 
 
 
Curso 
ministrado 

 
 
 
 
 
Expectativas  
 

  
1º Semestre: 
 
Dificuldade de 
falar  
 
 
 
 
 
 

“ O primeiro semestre foi abaixo da 
minha expectativa porque todos os 
chineses, nós somos da mesma turma, 
desde a China até aqui também somos da 
mesma turma por isso não conhecemos 
muitos portugueses.” 
“…portugueses, um pouco tímidos, num 
primeiro contacto. Quando nos tornamos 
amigos, fica melhor, mas primeiro é um 
processo difícil.” 
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2º Semestre: 
 
Programa 
acessível 
Escolhido pelo 
professor 

“O segundo semestre não está a ser muito 
difícil, acho que a aprendizagem depende 
de cada pessoa e de quem ensina, depende 
de cada professor, porque os conteúdos, 
os textos, os materiais foram eles que 
escolheram…no nível intermédio e 
elementar …vi alunos a lerem os textos 
mas nós não tínhamos.” 

 
 
Seleção temas de 
estudo 
Debates 

“A nossa professora é muito simpática e 
ela pergunta qual é o centro do nosso 
interesse no estudo do português e ela vai 
depois preparar alguns temas que 
trabalhamos, história, política, literatura. 
Ela também organizou alguns debates 
entre nós e isso é muito interessante.” 

 
 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
Atividades 
 

 
Sociais: 
 
Visitar museus e 
galerias 
Viajar 
com colegas 

 
“ Nos domingos eu aproveito para visitar 
os museus porque de manhã são gratuitos 
e gosto de ir sozinha…vi exposição 
acerca de Fernando Pessoa, na 
Gulbenkian. 
Nos feriados nós viajamos em conjunto.” 
 

 
 
Relação com 
colegas 

 
 
Contatos 

 
 
Colegas do curso 

“ Não os conhecia, mas tenho uma boa 
relação. Este segundo semestre eu 
conheci outros colegas, porque eu e os 
meus colegas antigos [da China] agora 
estamos separados noutras turmas 
diferentes.” 

 
 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
 
Contatos 
 

China: 
 
Rigidez 
Pouco contato 
 

 
“ Os professores chineses são mais 
rígidos, mas também acho que na China o 
professor ensina mais.” 
“Depois das aulas nós não temos muitos 
contactos.” 
 

 
Portugal: 
Amigo 
Interação 
Ânimo 
 

 
“ O professor aqui é nosso amigo.” 
“Com os professores portugueses nós 
sentimos mais ânimo e mais interações.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior  

“ Universidade, Língua Portuguesa, dois 
anos e o terceiro ano faço agora aqui.” 

 
 
Escolaridade 
dos pais 

 
 
Habilitações 

 
 
Secundário 
 

“ Estudaram até escola secundária…no 
tempo deles o objetivo que existia era 
diferente, era para ganhar dinheiro e 
quando têm dezoito ou vinte anos iam 
trabalhar nas fábricas.” 
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Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 

 
China: 
Ensino exigente 
desde criança 
Melhor ensino 
Trabalho da 
escrita 
 

“ Na China, com uma população tão 
grande nós temos que estudar muito desde 
muito cedo.” 
“Eu levantava-me às seis horas [para 
estudar] e deitava-me às onze ou doze da 
noite.” 
“…na China o professor ensina mais.” 
 
“Na China é a literatura e escrita que 
prestam mais atenção.” 

 
Portugal: 
Liberdade 
Ensino pouco 
exigente 
Trabalho da 
oralidade  

 
“ Em Portugal nós temos mais liberdade, 
é mais livre.” 
“Aqui tenho mais tempo livre, não é um 
ensino tão exigente.” 
 “Estudo na biblioteca todos os dias, toda 
a tarde, porque tenho exame nacional.” 
“… não são tão exigentes e prestam mais 
atenção à oralidade.” 

 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

Estudo e 
conversação 
Centro de 
interesse 

“Acho que não estudo muito português 
durante este ano, mas para mim a língua 
estrangeira é um interesse, gosto de falar 
com as pessoas, de fazer amigos.” 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

 
“ Fui eu.” 

 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

 
Pessoal 

“Também me apoiaram porque eles 
acham que eu tenho um pouco de talento 
para estudar línguas.” 

 
Financiamento 
familiar 

 

“ A minha família pagou.” 

 
 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
 
Estudo no 
estrangeiro 
 

 
 
Apoio financeiro 

“O Estado chinês apoia a minha 
universidade num projeto entre Estado e 
universidade e dá-nos dinheiro para vir 
estudar em Portugal, mas os meus pais 
também pagaram só as viagens.” 

 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
Valorização 

 
 
Desenvolvimento 
Abertura ao 
Mundo 
 

“ Acho que este é um bom sinal e com o 
desenvolvimento económico e penso que 
o governo tem de apoiar a educação 
porque educação é um passe para o futuro 
do país e também para competir com os 
outros países.” 

 
Valores 
familiares 

 
 
Importância 

Humanidade 
Boa conduta 
Respeito 
Estudar  
Educação 

“ A minha mãe sempre dizia que para ter 
educação é preciso ser humano e isso é 
mais importante do que estudar. Não 
precisavam de me mandar estudar 
porque eu estudava com vontade. Outros 
valores são respeito, boa educação.” 
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Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
Aspetos positivos 

 
Clima 
Gastronomia 
Simpatia dos 
portugueses 

“ Está a ser bom o tempo aqui.” 
 
“Gosto agora mais da comida mas dos 
doces e acho as pessoas simpáticas e 
educadas.” 
 

 
 
 
 
Aspetos negativos 

 
Pouca abertura 
portuguesa 
Dificuldade fazer 
amizades 
Crise 

“ Em comparação com os Brasileiros os 
Portugueses são um pouco fechados.” 
“Não é fácil fazer amizades porque nós 
chineses também não somos muito 
extrovertidos.” 
“Como este país está em crise, acho que 
as pessoas são um pouco pessimistas e 
fazem greves, mas na China nós não 
fazemos isso.” 

 
 
 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
 
 
Concretização de 
projetos 
 

 
Fazer Mestrado 
Estudar algo em 
língua portuguesa 
 

“Estou a pensar fazer um curso de 
mestrado em Macau ou Hong Kong. 
Quero estudar alguma coisa que tenha 
relação com a língua portuguesa mas não 
só especialmente língua portuguesa.” 
 

 
 
Ensinar Língua 
portuguesa 

“A minha mãe sugeriu que eu estudasse 
direito mas eu não gosto dessa área. 
Talvez literatura ou na área política as 
relações internacionais ou imprensa, 
jornalismo ou ainda no futuro ensinar 
português.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº10 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Taiwan.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Três vezes 

“É a terceira vez. Primeiro estive uma 
semana, depois um mês e agora um 
ano.” 
 

Duração do 
curso 

Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
Portugal 

 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 

“Para aprender língua portuguesa é 
melhor aprender aqui no ambiente da 
própria língua. A cultura é muito 
diferente mas eu gosto de estar aqui.” 

 
Adaptação 

 
Sentimentos 

 
 

 
“Boa.” 

 
Aprendizagem 
da língua 

 
Razões 

 
Sentimentais 

 
“ O meu namorado é Português.” 
 

 
 
 
 
 
Curso 
ministrado 

 
 
 
 
 
Expectativas  
 

  
 
Estudar muito 
 

“Acho que está a ser muito útil na 
aprendizagem da gramática porque 
sozinha para aprender a estrutura é muito 
difícil e não percebo. Então é melhor com 
uma professora que é profissional e 
ensina-nos.” 

 
Oportunidade de 
falar com 
portugueses 

 
“Acho que está a ser melhor do que 
pensava porque tenho oportunidades de 
falar durante o curso.” 

 
 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
Atividades 
 

 
Laborais: 
 
Trabalhar 

 
“Eu trabalho, sou professora de 
mandarim e tradutora. 

Sociais: 
 
Passear 
Visitar museus  

“Saio de casa com amigos para passear 
em Lisboa, visitar monumentos e gosto, é 
muito interessante.” 
 

 
Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas do curso 

 
“ Sim, é boa.” 
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Relação com 
professores 

 
 
 
Contatos 
 

Taiwan: 
 
Melhor do que em 
Portugal 
Maior 
proximidade 
professor 

 
“Em Taiwan é quase igual a Portugal, 
podemos responder e falar com o 
professor. Acho que até em Taiwan a 
proximidade com o professor é maior do 
que em Portugal. 
  

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior  

 

“ Universidade, Língua Árabe.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 
 

 
“Os meus pais estudaram até ao 
secundário e depois foram trabalhar.” 

 
 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 

 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 

 
Taiwan: 
 
Ensino rígido 
Muitas horas 
estudo  
 
 

“É difícil comparar porque só estudo 
aqui o curso de línguas, na faculdade e 
não é um curso normal por isso não 
consigo comparar.” 
 
“Na universidade de Taiwan estudamos 
muitas horas cada dia para a licenciatura e 
é um ensino rígido.”  

 
Portugal: 
 
 

 
“No meu caso eu não consigo estudar 
porque eu trabalho muito. 
[estudo] menos de uma hora por dia.” 

 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 

 
Estudo e 
conversação 

“…tenho oportunidades de falar durante o 
curso.” 

Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

“Eu escolhi o meu curso em Taiwan e 
para vir para Portugal também fui eu.” 

Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

 
Financiamento 
pessoal 

 
“ O meu dinheiro, porque eu já trabalhava 
há dois anos em Taiwan.” 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
 
Estudo no 
estrangeiro 
 

 
 
Apoio financeiro 

“O governo de Taiwan ajuda muito os 
estudantes no apoio económico mesmo se 
for para ir estudar para o estrangeiro. 
Vêm muitos estudantes para fora e a 
educação é muito valorizada.” 

 
Política chinesa 
na educação 

 
Valorização 

 
Importância 

 
“ … a educação é muito valorizada.” 
 

 
 
Valores 
familiares 

 
 
Importância 

 
 
Educação  
Estudar muito 
Futuro melhor 
 

 
“Educação é muito importante para os 
meus pais, tanto ser educado nas atitudes 
como ter informação e estudar. Trabalhar 
muito para ter um futuro melhor. 
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Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

Estar em Portugal 
Visitar 
Monumentos 
 

“ Em geral o sentimento é positivo.” 
 
“Gosto de monumentos, de azulejos.” 

 
 
Aspetos negativos 

 
Pouca abertura 
dos portugueses 
Gastronomia 
portuguesa  

“…às vezes sinto que os portugueses não 
gostam de pessoas orientais por isso não 
gosto de andar sozinha.” 
“ Não gosto da comida porque é muito 
salgada e doce.” 

 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 

 
Continuar 
Ser professora 
Fazer tradução 

 
“Quero continuar a ser professora de 
mandarim e tradutora…”  
 

 
Fazer Mestrado 
de  tradução em 
língua portuguesa 

 
“…também quero fazer com este curso 
mestrado de tradução, em português.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº11 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Xian, perto de Xangai.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 
 

 
Duas vezes 

“É a segunda. Regressei à China para 
estudar e agora estou de volta.” 

 
 
Duração do 
curso 

 
 
Quanto tempo de 
formação 
 

 
1º Curso 
 

 
“Dois anos e meio.” 

 
2º Curso 

 
“Dezoito meses, desde o complementar, 
intermédio e avançado.” 
 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
 

 
“Em Portugal.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 
 

 
Língua 

“ Na primeira vez foi muito difícil porque 
eu não percebia nada e com o tempo já 
percebia melhor e agora acho que está a 
melhorar.” 

 
Adaptação 

 
Sentimentos 

  
“Boa adaptação.” 

Aprendizagem 
da língua 

 
Razões 
 

Desejo de viver 
em Portugal 

“Os meus pais estão cá e por isso acho 
que vou viver aqui alguns anos.” 

Curso 
ministrado 

 
Expectativas  

 
Positivas 

“Era o que esperava.” 

 
 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
 
Atividades 
 

 
Laborais: 
Trabalhar 

“ aos fins-de-semana vou para a Ericeira 
porque os meus pais estão lá e trabalho 
nas lojas dos meus pais.” 

 
Sociais: 
Passear 

“ Tenho pouco tempo livre, mas ás vezes 
gosto de ir com os colegas ao colombo 
jogar.” 

Relação com 
colegas 

 
Contatos 

Colegas do 
curso 

“Boa relação. Só conheci colegas aqui.” 

 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
Contatos 
 

China: 
Distante 
Portugal: 
Proximidade 
Simpatia 
Amigo 

“ Acho que o professor em Portugal é 
mais simpático e mais amigável porque 
normalmente na China os professores 
mandam os alunos fazer coisas mas a 
relação não é próxima.” 

Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Secundário 

 
“ Só o secundário.” 

Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 

 
“ Estudaram até ao secundário.” 
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Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 

 
 
 
 
Tipo de estudo 
 

China: 
Mais trabalho 
individual 
 

“ Na China há mais matérias e mais horas 
para estudar e tem muitos trabalhos de 
casa para fazer.” 

 
Estudar de 
manhã à noite 

“ Na China eu tinha que me levantar 
muito cedo por volta das seis e só acabava 
de estudar, depois das aulas muito á 
noite.” 

 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
Estudo e 
conversação 

“ Estudo umas horas mas não muito. 
Pratico mais a conversar com os clientes 
porque trabalho muito nas lojas dos meus 
pais.” 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso  
 

 
Família 

“ Os meus pais trouxeram-me para 
Portugal para estudar. Eles pagaram as 
despesas da escola.” 

 
 
 
 
 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
 
 
 
 
Apoio 
 
 

 
 
Financiamento 
familiar  

“ A minha família é que decidiu e pagou 
tudo. Durante dois anos e meio fiquei 
aqui e depois decidi voltar para a China 
para estudar.” 

 
Motivação 
negativa 
 
 

“ A vida em Portugal é só trabalhar. 
Porque quando acabo as aulas só vou para 
a loja trabalhar. Na China tenho mais 
liberdade, porque estudo mas também 
estou com os amigos.” 

 
Motivação 
positiva 

“Agora acho interessante porque se vou 
viver em Portugal, tenho que aprender a 
cultura e língua portuguesa.” 

Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

 

 
Política chinesa 
na educação 

 
Valorização 
 

 
Importância 

“ Muitos estudantes estudam fora do país, 
mas a China quer que eles voltem, apesar 
de a educação ser importante.” 

Valores 
familiares 

 
 

Estudar 
Trabalhar 

 
“Estudar e trabalhar.” 

 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

 
Clima e comida 

“ Clima é bom, a comida, o pastel de 
nata.” 

 
Aspetos negativos 
 

Excesso de 
trabalho e 
impostos 

“ Não gosto de trabalhar tanto, o aumento 
de impostos torna a vida difícil.” 
 

 
Perspetivas de 
futuro 

 
Concretização de 
projetos 

 
Falar língua 
portuguesa para 
trabalhar-
Emprego 

 
“Vou viver em Portugal, tenho que 
aprender a cultura e língua portuguesa.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº12 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

 
 
 
Caracterização 
do entrevistado 

 
 
 
Identidade 

Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Xangai, mas não gosto muito de Xangai 
porque é uma cidade muito moderna, 
todos vivemos numa vida com um ritmo 
muito rápido. Gosto mais das cidades 
históricas como Pequim e Xian por 
exemplo por causa da cultura e por serem 
mais tradicionais, mais típicas.” 

 
 
Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” [a primeira vez] 
[este é o segundo curso de Língua 
portuguesa]

Duração do 
curso 

Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

“ Em Xangai”…universidade das línguas 
estrangeiras e estudei no curso de língua 
portuguesa durante dois anos. Também 
fiz o curso de finança durante dois anos.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

“ É menos pesado porque todos os dias 
só tenho que estudar de manhã e não 
temos muitos trabalhos de casa para fazer. 
É muito leve, muito fácil.” 

 
 
 
 
 
 
Adaptação 

 
 
 
 
 
 
Sentimentos 

 
 
Satisfação de 
viver em Portugal 
 
 

“Gosto imenso de estar em Portugal 
…porque a vida é completamente 
diferente …tenho mais tempo para pensar 
muitas coisas, o valor da minha vida, o 
que é que na verdade eu gosto de ser ou 
fazer.”  

 
 
Ritmo calmo 
Tempo pensar 
 
 

 
“Gosto do ritmo de vida mais calmo.”  
 
“Quando estava na China estava tão 
ocupada com tarefas que não conseguia 
pensar nisso.” 

 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
Razões 
 

 
Desejo aprender 
Língua 
portuguesa 

“Todos os estudantes chineses têm que 
fazer um exame para entrar na 
universidade. Este exame é muito difícil e 
tive esta oportunidade e então eu vim.” 

 
Curso 
ministrado 

 
 
Expectativas  
 

  
Baixas: 
Curso com 
poucas disciplinas

“…não estou a gostar assim tanto, se tiver 
oportunidade acho que vou fazer o curso 
da universidade de Coimbra. Tem mais 
disciplinas sobre cultura, sobre história, 
arquitetura e arte, é melhor do que aqui.” 

 
Ocupação de 
tempo livre 

 
Atividades 

 
Sociais: 
Passear 

 
“ Gosto imenso de passear na cidade 
sozinha e sem destino.” 
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Relação com 
colegas 

 
Contatos 

 
Colegas da China 

 
“No primeiro semestre não gostei muito 
porque os meus colegas eram todos da 
minha turma de Xangai e não conhecia 
mais ninguém diferente.” 
 

 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
Contatos 
 

 
China: 
Respeito 
Distância 
Falta de 
comunicação 

 
“Na China o professor é só professor, 
mais nada, temos que ter respeito mas 
nunca pode ser amigo.” 

 
Portugal: 
Amigo 
Interação 

 
“A minha professora, em Portugal é 
minha amiga.”  

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior (2)

“Fiz dois cursos, Finança e Língua 
Portuguesa.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Curso superior 
 
 

 
“Estudaram e trabalham na área da 
contabilidade.” 
 

 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 

 
China: 
Intensivo 
Muitas horas de 
estudo 

 
“Temos que estudar muito mesmo nas 
férias.” 
 

 
Portugal: 
Pouco rigoroso 

 
“ Menos rigoroso em Portugal.” 

 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
 
Muito estudo  

 
“ Eu falo mas tenho muita vergonha. 
Acho sempre que não falo muito bem 
porque nunca tenho muito à vontade para 
comunicar com os outros e porque passo 
muito tempo com os colegas da turma que 
são só chineses e só falamos em chinês.” 
 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
Governo 

 
“ Para o curso inicial fui eu. Para vir para 
Portugal quem decidiu foi o Governo.” 

 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
 
Apoio 

 
 
Pessoal 

 
“Tenho uma relação muito democrática 
com a minha família e posso escolher o 
que gosto de fazer.” 

 
Financiamento 
familiar 

 
[despesas suportadas] “Pais” [formação 
inicial] 
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Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
 
 
Estudo no 
estrangeiro 
 

 
 
 
Apoio financeiro 

 
“Muito bom. Para vir estudar em 
Portugal, a China pagou o meu curso, 
recebi uma bolsa da embaixada da China. 
Os meus pais só pagam viagens se eu 
quiser viajar.” 
 

 
 
 
 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
 
 
 
Valorização 

 
 
Mau sistema de 
formação 
Excesso de estudo 
 
 

“ O sistema de educação na China não é 
muito bom porque, no secundário temos 
que estudar muito mesmo nas férias e 
acho que isso não faz sentido nenhum e 
temos que estudar nas escolas extra para 
termos uma boa nota naquele exame da 
universidade.” 

 
Sistema fechado a 
outros países  

 
“É importante para a China ganhar 
investimentos estrangeiros e deviam 
ganhar uma boa relação com outros países 
estrangeiros.” 

 
Valores 
familiares 

 
Importância 

 
Estudar muito 

 
“Estudar muito para viver de uma 
maneira de que gosto.” 
 

 
 
 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
 
Aspetos positivos 

 
Comunicar com 
português 
Importância da 
família 
Gastronomia 

“ Comunicação com os portugueses 
porque acho que a personalidade deles é a 
mistura dos elementos ocidental e 
oriental.” 
“Os portugueses dão muita importância à 
família.” 
“A comida portuguesa gosto mais ou 
menos.” 

 
Aspetos negativos 

 
Greves 
Doces 
 

 
“ Não gosto de doces.” 

 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 
 

 
 
Emprego: 
Recursos 
humanos 
Política 
internacional 
 
 
 

 
“É uma boa pergunta. Gostava de 
trabalhar na área dos recursos humanos. 
Porque acho que tem relação com 
psicologia. Para resolver problemas com 
empregados isto é muito importante. 
Acho interessante igualmente a função de 
recrutar o empregado, fazer entrevistas. 
Também estou muito interessada agora 
em estudar política internacional, como se 
diz, relações internacionais.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº13 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou da 
província de Ancoi, no centro da China.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim, em Portugal e no estrangeiro.” 
 [a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa] 

 
1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
 
Local de estudo 

 
 
China 

“Em 2009, na universidade, na China, 
durante dois anos. Estou a fazer o 
terceiro ano do curso em Portugal. Este 
é o nível superior. ” 

 
 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
Língua 

“A parte mais difícil para mim do 
português é a compreensão oral.” 
 
“É uma experiência muito boa, primeiro 
porque estar no estrangeiro e viver no 
estrangeiro já é uma experiência muito 
nova para mim.” 

 
 
 
Adaptação 

 
 
 
Sentimentos 

 
Satisfação de 
viver em 
Portugal 

“Está a ser muito boa, já me habituei à 
vida portuguesa, já sou quase portuguesa. 
Gosto muito do ritmo de vida de 
Portugal.” 

 
Satisfação pela 
aprendizagem 
 

“Eu gosto de falar mas sou mais tímida.” 
 
“O meu professor corrige-me sempre 
muito na pronúncia.” 

 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
Razões 
 

 
Desejo aprender 
línguas 
estrangeiras 

“Gosto muito de aprender a falar uma 
língua estrangeira e sinto-me muito bem a 
falar, então escolhi uma universidade de 
língua estrangeira.” 

 
 
Emprego 
 

“O português dá-nos possibilidade de ter 
um bom futuro para trabalhar, muitas 
oportunidades e cooperações que a China 
tem com Brasil, Angola.” 

 
Curso 
ministrado 

 
Expectativas  

 
Praticar a língua 

 
“Não é muito difícil para mim.” 

 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

 
Sociais: 
Ler 
Passear 
Viajar 

 
“Eu gosto muito de ler, leio muito desde 
criança por influência do meu pai.” 
 
“Gosto muito de viajar na Europa 
sozinha.” 
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Relação com 
colegas 

 
 
 
 
 
Contatos 

Colegas do 
curso 
 
2º Semestre 

 
“Gosto muito deles, dos colegas do 
segundo semestre… só conheci aqui os 
colegas deste segundo semestre” 

 
Colegas China 
 
1º Semestre 

“Eram os colegas que me acompanharam 
da China e foi horrível porque parece que 
trocámos só de lugar e de professor e 
continuamos a ter aulas.” 

 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
Contatos 
 

China: 
Formal 
Respeito 
 

“Na China o professor e o aluno (mostra 
com os braços posições afastadas) o 
respeito é muito maior do que aqui 
porque temos ritos e tradições muito 
rígidas.” 

Portugal: 
Livre 
Próximo 

 
“Aqui acho que são mais livres as 
relações são mais próximas.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

 
“Língua portuguesa.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 
 

 
“Os meus pais dão muita importância à 
educação.” 

 
 
 
 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
China: 
Estudar muito 
Estudar de 
manhã à noite 
Estudo 
concentrado 
Memorização 

“Estudava muito, na China porque há 
uma grande competição, acho até grave, 
muitas pessoas ficam na biblioteca até o 
encerramento, nove, dez da noite.” 
 
“Na China o estudo é mais concentrado 
numa temática.” 
 
“Acho que os alunos chineses fazem 
muito bem a gramática e a escrita porque 
temos facilidade em decorar.” 
 

 
Portugal: 
Estudo disperso 
 
 
 

“Em Portugal estudam-se muitas 
disciplinas, tudo misturado.” 
 
“Aqui não estudo tanto. No primeiro 
semestre não estudei quase nada, nem 
vim à biblioteca. Neste semestre já fico 
muito tempo na biblioteca… Quatro horas 
por dia [depois das aulas].” 

Atribuição de 
sucesso 

 
Fatores 
 

Muito trabalho 
de estudo e 
conversação 

“Tenho sim mas é porque estudo muito 
para obter essa capacidade.” 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

“Eu decidi. Quando entrei no curso, na 
China, já tinha o objetivo de vir para 
Portugal.” 
 



45 
 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

 
Pessoal 

“ Apoiou.”  

 

 
Financiamento 
familiar 

 

“ Pagou tudo.” 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

 
“ A China quer que os estudantes venham 
para o estrangeiro. Eu digo a amigos que 
a China invadiu todo o mundo.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorização 

 
 
Competição 
 
 

 
“ O sistema de ensino é diferente, na 
China existe uma grande competição, é 
difícil entrar na universidade e então os 
alunos estudam muito, muitas horas.” 
 

 
Censura na 
internet 
 
 

 
“ Educação [muito valorizada], mas mais 
no estrangeiro. Há uma censura muito 
grande na internet, na China, e então é 
importante sair do país para conhecer o 
mundo com uma visão diferente.” 
 

 
Sair para ter 
visão de mundo 
 

 
“As pessoas que não saem do seu país não 
conhecem o mundo real.” 
 
 

 
 
 
 
 
Diferenças e 
desigualdades 
de acesso à 
universidade: 
 
 
Cidade/Campo 

 
“Acho que há diferenças da educação na 
China. Os alunos de Xangai têm mais 
facilidades para entrar nas universidades 
melhores da China.”  
 
“Algumas universidades de Xangai 
recrutam metade dos alunos de Xangai e a 
outra metade do resto de toda a China.” 
 
 “Algumas províncias que têm poucas 
universidades têm essa desvantagem.” 
 
“Portugal é desenvolvido da mesma 
forma em todo o país. Na China algumas 
províncias têm condições muito diferentes 
e esses alunos deviam ter facilidades para 
entrar em alguma universidade. Há 
províncias sem condições de acesso à 
educação.” 
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Diferenças e 
desigualdades 
para professores 

 
“Os professores ganham de forma 
diferente o seu ordenado. Os melhores 
professores só trabalham nas melhores 
universidades.” 
 

 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
Importância 

 
Estudar sempre 
Ser forte 
Trabalhar muito 
Pedir ajuda 
Autonomia 
Ser verdadeiro 
Futuro 
 

 
“ Continuar a estudar, nunca parar. Os 
meus pais querem que eu faça mestrado 
em Portugal. Ser forte, trabalhar muito, 
pedir ajuda, conseguir viver sozinha, 
sinceridade, ser verdadeira.” 
 

 
 
 
 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
 
 
Aspetos positivos 

 
Relação com 
portugueses 
Ambiente social 
Amizade, 
seriedade e 
honestidade dos 
portugueses 
 

“ Os portugueses são muito mais 
simpáticos que os chineses.” 
 
“Gosto de frequentar a casa de amigas e 
aprecio a atitude de vida dos portuguese 
porque são sérios e honestos na vida”. 
 

 
 
Aspetos negativos 
 

 
Estudar com 
colegas da 
China 
Distância dos  
amigos 
 

 
“Não gostei de estudar com os mesmos 
colegas chineses de Xangai. Também o 
afastamento dos meus amigos que 
ficaram na China, aqui vivo sozinha.” 

 
 
 
 
 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
 
 
 
Concretização de 
projetos 
 

 
Fazer Mestrado 
 

 
“ Quero fazer mestrado, ainda não sei se 
em português, mas quero ter mais 
experiências.” 

 
Ter  livraria 

 
“ O meu sonho é ter uma livraria. O meu 
pai tem uma livraria, na China. Não sei se 
gostava que fosse na China.” 

 
Trabalhar em 
países língua 
portuguesa 
 

 
“Gostava de trabalhar em países de 
língua portuguesa.”  
 

 
Ensinar Língua 
portuguesa na 
China 
 

 
“…também gostava de ensinar português 
na China.” 
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Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº14 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Xangai.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

“Sim.” 
 [a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

 [Um ano letivo] 
[este é o segundo curso de língua 
portuguesa] 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
China 

 
“Em 2009, na universidade de Xangai.” 

 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
Dificuldades 
sentidas 

 
Língua 
 

“A maior diferença, ou seja, a adaptação é 
a língua, sem dúvida.” 

 
 
Adaptação 

 
 
Sentimentos 

 
 
Pouca diferença 
de culturas 

 
“De facto, nunca sinto uma grande 
diferença entre a minha vida em Xangai e 
a de agora. Acho que com a globalização, 
a diferença entre culturas diferentes está a 
tornar-se cada dia menor.” 

 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
Razões 
 

 
 
Desejo aprender 
línguas 
estrangeiras 
 
 

 
“Confesso que não tinha esta intenção. 
Queria aprender a língua francesa, mas a 
minha nota no liceu não era suficiente 
para o departamento de francês, e o 
português é mais fácil para entrar.” 

 
 
 
 
 
 
Curso 
ministrado 

 
 
 
 
 
 
 
Expectativas  

 
 
 
Praticar a língua 
 
 
 

 
“Aprendi muito. Melhorei a capacidade 
da língua que não é tão valorizado lá na 
China como aqui. Contudo, esperava mais 
conteúdo da história e da cultura, aqui, 
parece-me que é de mais centrado na 
língua.”  

 
 
 
Conhecimento 
da cultura 

 
“Este projeto teve muito interesse para 
mim. Acho que a capacidade da língua 
não é só para falar, mas também é um 
novo conhecimento de cultura, da 
literatura e duma outra maneira de pensar. 
Acho essencial.” 
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Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

 
Sociais: 
Visitar museus 
Praia 
Discoteca 

 
“Visitei o museu aqui em Lisboa e outras 
cidades em Portugal. Também vou à praia 
e à discoteca como os jovens aqui.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação com 
colegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatos 

 
 
Colegas China 

 
“No primeiro semestre, frequentei o curso 
avançado com os meus colegas da China, 
portanto, já eramos conhecidos, digamos 
assim.” 

 
 
 
 
Colegas do 
curso 

“Neste semestre, a turma anterior foi 
separada. Conheci outras pessoas de 
outros fundos culturais. Há debate toda a 
semana durante a aula, e através do qual, 
realmente reconheço esta diferença do 
pensamento e comecei até a compreendê-
la. 
Quanto à relação entre colegas das outras 
turmas, eu pessoalmente não tenho muitos 
contactos com eles, exceto os que já 
foram meus colegas. Falta este tipo de 
comunicação entre turmas para nos 
conhecermos.” 
 
 

 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
Contatos 
 

 
China: 
Formal 
Respeito 
 

 
“Como dizem os chineses sempre que 
professor de um dia é o pai para sempre, 
existe um mito de admiração para com os 
professores.” 

 
Portugal: 
Harmonia 
Amizade 

 
“Dou-me bem com o professor aqui em 
Portugal.” 

 
Escolaridade na 
China 

 
Habilitações 
 

 
Curso superior 

 
“Curso de licenciatura da Língua e 
Literatura Portuguesas.” 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
Secundário 

 
“Por causa de Revolução Cultural, não 
tinham muita educação na escola.” 

 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 

 
China: 
Valorização da 
gramática 

“Temos mais exercícios da compreensão 
do oral e a expressão escrita, enquanto na 
China, a gramática é sempre mais 
analisada.”  

 
Portugal: 
Valorização da 
oralidade 

 
“Aqui, a capacidade do uso prático da 
língua é mais valorizado do que na 
China.”  
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Atribuição de 
sucesso 

 
 
Fatores 
 

 
Muito trabalho 
de estudo e 
conversação 

 
“Estudar, fazer exercícios e conversar 
com os colegas, na faculdade.” 
 

 
Influências na 
escolaridade 

 
Escolha do curso 

 
Decisão pessoal 
 

 

“Foi decidido por mim próprio.” 

 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 

 
 
Apoio 

Pessoal “ Apoiou-me na escolha. 

 
Financiamento 
familiar  

 
“ O meu curso de licenciatura em Xangai 
foi pago pelos meus pais.” 
 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 

 
Estudo no 
estrangeiro 

 
Apoio 
financeiro 

 
“Agora, estou no terceiro ano da 
faculdade, e obtive uma bolsa de estudo 
do Estado para frequentar um ano letivo 
aqui em Portugal.” 
 

 
 
Política chinesa 
na educação 

 
 
Valorização 

 
 
Importância 

 
“Acho bom, este valor atribuído foi 
importante. A educação na China valoriza 
sempre mais o trabalho de estudo da 
gramática. A capacidade de criatividade 
não é tão valorizada.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valores 
familiares 

 
 
 
 
 
 
 
Importância 

 
 
 
Educação 
Emprego 
Futuro 
Valor 
económico 
 
 
 

 
“ A educação. Para muitos pais da 
China, a razão de ter uma boa 
educação é para ter um bom emprego e 
salário no futuro. Raramente os pais 
dizem que a educação é muito importante 
no sentido do desenvolvimento da 
personalidade e da natureza humana. 
Portanto, os conhecidos dizem sempre 
“ah, nesta especialidade da ganha-se bem 
quando sabem o que os filhos estudam na 
faculdade.  
Quando estão no liceu, os pais valorizam 
mais os cursos de licenciatura que têm a 
melhor saída económica.” 
 

 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
Aspetos positivos 

 
Relação com 
portugueses 
 

 
“ A simpatia das pessoas deste país é 
agradável.” 

 
 
Aspetos negativos 
 

 
 
Fecho das lojas  

 
“ Eu sou da Ásia, estou acostumado a ir 
ao centro comercial até a meia-noite e de 
ter o supermercado aberto 24 horas.” 
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Perspetivas de 
futuro 

 
 
 
Concretização de 
projetos 

 
Concluir curso 
Língua 
portuguesa 
 

 
“Voltar para Xangai no sentido de acabar 
o curso de licenciatura.“ 
 

 
Trabalhar em 
Comunicação 

 
“Tenho interesse por jornalismo, 
publicação, edição e comunicação.” 
 



51 
 

Anexo II – Grelha de análise da entrevista nº15 

Categoria Subcategoria 
 

Indicadores Unidades de registo 

Caracterização 
do entrevistado 

Identidade Nacionalidade “Tenho nacionalidade chinesa e sou de 
Macau.” Origem 

Estudar em 
Portugal 

 
Nº de vezes 

 
Uma Vez 

[a primeira vez] 

 
Duração do 
curso 

 
Quanto tempo de 
formação 

  
[Um ano letivo] 
 

1º Curso de 
Língua 
portuguesa 

 
Local de estudo 

 
Portugal 
 

 

 
 
Estudar num 
país estrangeiro 

 
 
Dificuldades 
sentidas 

 
 
 

“Antes de Portugal já estudei em 
Singapura e em Nova Iorque.” 
 

“Para a mentalidade chinesa o mais 
importante é sempre Estados Unidos, eu 
também tenho essa mentalidade.” 

 
 
 
 
Adaptação 

 
 
 
 
Sentimentos 

 
 
 
Ritmo lento do 
sistema 
 
 
 

“Em geral para mim não tem grande 
problema para adaptar porque eu já 
vivi em muitos países, mas em Portugal 
foi muito difícil porque a mentalidade 
portuguesa, as coisas não correm tão 
rápido, tão eficientes como em 
Singapura os Estados Unidos ou mesmo 
em Macau, as coisas são muito mais 
rápidas.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizagem 
da língua 

 
 
 
 
 
 
 
 
Razões 
 

 
Ligação 
Macau/Portugal 
 

 
“Porque como sou de Macau, penso que 
temos uma ligação forte com Portugal.” 

 
 
Países lusófonos 
 
 

“No futuro a China quer criar uma ligação 
entre países lusófonos e a China e Macau 
vai ser uma plataforma para esta 
comunidade, como uma representação da 
China.” 

 
Desejo aprender 
Língua 
portuguesa 
 

 
“Acho que aprender português é mais útil 
do que aprender francês ou espanhol.” 
 
 

 
 
Emprego 
 

“Também acho que me dá oportunidades 
de trabalho e negócio porque no nosso 
país ainda não há muitas pessoas que 
falam português e pode ser um nicho de 
mercado.”  
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Curso 
ministrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas  

 
 
 
 
Falta apoio em 
material de 
aprendizagem 
 
 
 
 

 
“Falta muito, eu acho que o ensino da 
língua portuguesa tem um grande 
potencial para melhorar. Por exemplo, 
estou a aprender português e fora das 
aulas eu queria ler livros mas não sei onde 
encontrar livros fáceis mas não é livros de 
crianças, nem livros técnicos e 
precisávamos de apoio durante o curso e 
não temos.” 
 

 
Praticar a língua 
 
Dois Cursos 
Língua 
portuguesa: 
 
 
Público 
 
 
 
 
Privado 
 
 
 
 

 
“Quando eu cheguei e vi o programa 
pensei que era pequeno porque temos 
aulas em quatro dias e eu queria aprender 
português num ano. São dezasseis horas 
por semana. No outro sítio a minha vida 
era muito mais ocupada e eu não consigo 
viver só com dezasseis horas.” 
 
“O que fiz foi inscrever-me noutro curso, 
tinha dois, um aqui na faculdade e outro 
na escola privada. Fiz cinco meses 
assim, mas também foi muito cansativo, 
mas acho que foi bom para mim.” 
 
“Na privada aprendemos muito mais 
rápido e tem uma estrutura forte.” 
 

 
Tempo aulas 
diárias 

 
“Três [horas diárias] na privada e na 
faculdade quatro.” 
 

 
 
Qualidade 
professores na 
escola pública 

 
“Depende sempre dos professores porque 
acho que aqui na faculdade alguns 
professores são melhores do que no 
privado. Mas agora, por exemplo estou 
no nível avançado e se eu tivesse feito um 
caminho normal eu só estaria no nível 
elementar ou intermédio. Foi bom porque 
agora eu sei mais.” 
 

 
 
Ocupação de 
tempo livre 

 
 
Atividades 
 

 
 
Sociais: 
Voluntariado 
Cinema 
Passear 

 
“Fiz voluntariado social da EDP numa 
fundação e eu estava a fazer uma análise 
do mercado para esse projeto, mas era um 
pouco difícil porque eu tinha que 
conhecer as regiões e eu não conheço 
bem. Porque eu sinto-me muito 
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aborrecida na aula e procurei informações 
sobre conferências e cursos e descobri na 
universidade nova e fui assistir.” 
 
“Gosto de ir ao cinema com a minha 
amiga e passear para apanhar sol.” 
 

 
 
 
 
 
Relação com 
colegas 

 
 
 
 
 
Contatos 

 
 
 
 
 
Colegas do 
curso 

“Mais ou menos…Não [conheceu 
colegas] eu vim sozinha, não conhecia 
ninguém, por isso é sempre uma relação 
nova.”  
 
“O problema é que nas turmas há pessoas 
mais velhas e mais novas e às vezes eles 
queriam faltar às aulas e acho alguns 
alunos muito imaturos. Para mim não 
faz muito sentido falar com eles.” 
 

  
 
 
 
 
Relação com 
professores 

 
 
 
 
Contatos 
 

 
China: 
Distante 
Falta 
comunicação 

“Na minha opinião a relação não é tão 
próxima e não temos muitas 
oportunidades para falar com os 
professores sozinhos.” 
 

 
Portugal: 
Próxima 
 
 

 
 

 
 
Escolaridade na 
China 

 
 
Habilitações 
 

 
 
Curso superior 

 
“Fiz licenciatura na China, em relações 
internacionais e mestrado duplo, nos E.U. 
(primeiro ano sobre política) e Singapura 
(segundo ano, sobre política da energia).” 
 

 
Escolaridade 
dos pais 

 
Habilitações 

 
1º Ciclo 
incompleto: mãe 
Secundário: pai 
 

 
“A minha mãe só fez até terceiro ano do 
ensino básico e foi trabalhar para uma 
fábrica e o meu pai o secundário mas 
faleceu muito cedo.” 

 
 
 
Comparação 
entre ensino na 
China e 
Portugal 
 
 
 

 
 
 
Tipo de estudo 
diferente 
 
 
 
 
 

 
China: 
Pouca interação 
com professor 

 
“Na China não há muita interação, o 
professor é muito sério.” 

Portugal: 
Tradicional 
Pouco apoio a 

“Acho que o tipo de ensino é muito 
tradicional e não oferece muitos recursos 
para os estudantes. Por exemplo, somos 
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alunos 
estrangeiros 
Ensino centrado 
no professor 

alunos estrangeiros e não há nenhuma 
atividade de apoio para conversar com 
portugueses.” 
“O ensino está centrado no professor, 
tudo está concentrado no professor. Se o 
professor é responsável nós podemos 
aprender muitas coisas mas se não for faz 
outro tipo de ensino sem boas intenções.” 
 

 
 
 
 
Atribuição de 
sucesso 

 
 
 
 
Fatores 
 

 
 
 
Muito trabalho 
de estudo, 
escrita e 
conversação 

 
“Trabalho mais, sei o que estou a fazer 
em Portugal e cada mês vejo os meus 
objetivos e o que quero realizar.” 
 
“Eu não sou uma aluna convencional. Os 
meus colegas gostam muito de estar na 
biblioteca mas eu prefiro falar com as 
pessoas e escrevo porque também preciso 
de escrever.” 
 

 
 
Influências na 
escolaridade 

 
 
Escolha do curso 

 
 
Decisão pessoal 
Fundação 

 
“Eu, para o curso de base, mas para 
aprender português não fui eu, foi uma 
Fundação que dá bolsas para estudantes 
de direito.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Papel da família 
na decisão do 
curso de Língua 
portuguesa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pessoal 

“ Quando perguntei à minha família se 
poderia ter o apoio financeiro deles para 
ir para Singapura, sem estar a trabalhar ao 
mesmo tempo, o retorno do investimento 
seria mais longo. O meu tio dizia que não 
havia problema porque eu era a única 
pessoa da grande família que tinha 
conseguido estudar mais e não 
precisávamos ter muito dinheiro mas a 
oportunidade de vida e por isso disse vai. 
Agora, na China muitas pessoas 
relacionam o estudo com dinheiro.” 

 
 
Financiamento 
familiar  

 
“ Mãe e Tios e o estado mas com uma 
bolsa muito pequena.” 
 
 
 

 
Papel do 
Governo chinês 
no curso 
 

 
Estudo no 
estrangeiro 
 

 
Apoio 
financeiro 

 
“ Tenho uma bolsa de estudos que me 
permitiu vir a Portugal não só aprender a 
língua e também cultura europeia.” 
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Política chinesa 
na educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valorização 

 
 
 
 
 
 
 
Criação de elites 
Certificação no 
estrangeiro 

“Esta é uma ideia com mais de dois mil 
anos, porque Confúcio defendia que quem 
estudar tem uma posição mais alta na 
sociedade. 
Há dez anos ou vinte anos era uma coisa 
ótima e as pessoas iam para os E.U. e 
Reino Unido, mas as pessoas ficavam lá 
porque há mais oportunidades fora. Agora 
a ideia mudou porque o país está a 
desenvolver…a ideia agora é que as 
pessoas pensam que é importante ter uma 
certificação fora do país e isso significa 
que eles são diferentes porque conhecem 
mais realidades diferentes. Neste 
momento há muitos alunos que regressam 
de imediato à China porque o tempo é 
muito importante.” 

 
 
Valores 
familiares 

 
 
Importância 
 

 
 
Trabalhar muito 
Futuro 

 
“Ela [mãe] também acha que é muito 
importante estudar.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantagens e 
desvantagens de 
Portugal 

 
 
 
 
Aspetos positivos 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ambiente social 
 

 
“ Penso que em Portugal as pessoas 
sabem como viver. Eu aprendi como 
viver.” 
 

 
Relação com 
portugueses 
Importância da 
família 

 
“As pessoas têm relações mais perto umas 
das outras e são mais simpáticas. A 
família para os portuguese é muito 
importante.” 
 

 
 
 
 
 
Aspetos negativos 
 

 
 
Ausência de 
competição 

 
“Os portugueses não têm uma capacidade 
de trabalho tão grande como os chineses, 
porque também não têm muita 
competição como nós na China.” 
 

 
Ritmo lento 
 

“As coisas não correm tão rápido, tão 
eficientes… mesmo em Macau, as coisas 
são muito mais rápidas.” 
 

 
 
Perspetivas de 
futuro 

 
 
Concretização de 
projetos 

 
Voltar a 
trabalhar nos 
E.U.A. ou voltar 
para a China. 
 

 
“Gostava de voltar a trabalhar nos E.U. 
ou voltar para a China. Voltar para a 
China é sempre o meu pensamento.” 
 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar fundação 
 
 
 
 
 
 

 
“Eu tenho um sonho que é criar uma 
fundação como Bill Gates para dar apoio 
aos mais pobres e para dar apoio 
financeiro para pessoas que querem criar 
outras organizações para estimular a 
sociedade e fazer coisas mais diferentes.” 
 
“Eu queria uma sociedade mais diferente, 
com mais variedade, porque na China, na 
nossa sociedade as pessoas têm quase 
todas o mesmo caminho e as pessoas 
andam para o mesmo objetivo. Isto  não é 
a vontade das pessoas e eu acho que esta 
situação tem que mudar,  senão a vida 
fica muito triste.” 
 

 
Resolução de 
problemas da 
China 

“Também, nós temos muitos problemas 
sociais que temos que resolver com o 
governo mas também com a sociedade 
civil, elas também têm que fazer muitas 
coisas.” 
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Transcrição da entrevista 1 

Pergunta1: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a 

educação na China. Obrigado pela sua disponibilidade. De que região vem da China?  

Resposta1: Da província de Heilongjiang, do Nordeste da China. 

P1: É a sua primeira vez em Portugal? 

R1: Sim. 

P1: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa, é este o seu primeiro 

curso? 

R1: Não, eu já tinha estudado na China, mais ou menos dois anos e este é o segundo 

curso. 

P1: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R1: Eu acho que aqui é um país muito calmo, muito tranquilo e eu gosto daqui muito e 

aminha professora é muito simpática e também os meus colegas. Acho que o ambiente 

para aprender uma língua é muito importante e aqui posso praticar muito mais do que na 

China. 

P1: E como tem decorrido a adaptação a Portugal? 

R1: Mais ou menos. 

P1: Sente-se bem em Portugal, sente-se acolhida pelos portugueses? 

R1: Sim, muito bem. 

P1: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R1: Primeiro por que na China neste momento ainda não há muitas pessoas a aprender 

português e acho que é mais fácil para arranjar um bom emprego na China com esta 

língua e segundo eu gosto de estudar esta língua. 

P1: Mas há muitos empregos para falantes de língua portuguesa, na China?  

R1: Não, não há muito. 
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P1: Mas quando me diz que quer aprender português para arranjar um emprego melhor, 

é para ficar cá em Portugal? 

R1: Acho que não 

P1: Então que uso é que vai dar da língua portuguesa na China? 

R1: Talvez seja professora na universidade, tradutora 

P1: Já há muitos cursos de português na China, não é? 

R1: Sim. 

P1: Este curso, está a ir ao encontro das suas expectativas? É o que esperava? 

R1: Mais do que eu esperava, é melhor. 

P1: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R1: Eu faço tudo sozinha mas os meus colegas são boas companheiras. Gosto de 

passear, de ir lanchar, de ir ao restaurante e experimentar as comidas típicas. 

P1: E gosta de comida portuguesa? 

R1: Gosto sim, de bacalhau, atum. 

P1: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? Já conhecia os 

seus colegas antes de estar na turma? 

R1: Já conhecia alguns colegas. 

P1: Vieram juntas da China? 

R1: Sim. 

P1: Já falou um pouco dos professores mas como se relaciona com os professores aqui 

em Portugal? E na China? 

R1: Sim, é muito bom, muito bem. 

P1: Em comparação com a China, como é? 
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R1: Na China, na minha universidade os professores e acho que não são tão 

profissionais como a minha professora aqui em Portugal e o seu estilo de ensinar é um 

pouco diferente, aqui é melhor. 

P1: E em relação á postura do professor em Portugal, é mais aberto ou acha que é igual? 

R1: A relação com os alunos é mais ou menos igual mas o professor aqui entente 

melhor os seus alunos. 

P1: Que escolaridade fez na China? 

R1: Estudei até á universidade, fiz o curso de língua portuguesa. 

P1: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R1: Igual á minha, estudaram até á universidade. 

P1: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China? Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R1: Na maioria é diferente. Na China os professores ensinam muito durante as aulas e 

aqui eles fazem-nos falar muito, praticar muito, ouvir muito, além do estudo do livro 

eles também ensinam como estudar melhor e como se fala corretamente e assim as aulas 

são sempre interessantes, mas na China há muito rotina, muito tradicional. 

P1: Quando diz rotina, os manuais são sempre iguais ou a maneira de ensinar, é isso? 

R1: Como dizer, a postura é diferente, nós temos que respeitar o professor, o professor é 

professor e o estudante é estudante, cada um no seu lugar, é diferente, mas aqui parece 

que os professores são nossos amigos. Podemos comunicar com os professores coisas 

que não são sobre o estudo. 

P1: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R1: Acho que sim, tenho bons resultados por praticar muito, fazer exercícios, falar com 

os estrangeiros, com os portugueses locais. Sair de casa é muito importante para praticar 

na realidade portuguesa. 
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P1: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R1: Eu, tanto no curso de português na China como aqui para vir a Portugal. 

P1: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R1: Não, eles respeitam a escolha que eu faço porque confiam em mim. 

P1: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado? 

R1: Na China depende, algumas famílias não são ricas, mas os estudantes que estudam 

muito bem o Estado ajuda no apoio dos estudos, mas no meu caso foi a minha família. 

P1: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? Segundo a tradição chinesa, quando os recursos económicos não chegam toda 

a família presta esse apoio, certo? 

R1: Sim, no meu caso foram os meus pais e a minha avó. 

P1: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R1: Os meus pais acham que uma pessoa tem de aceitar a educação. É importante ser 

muito educado, uma pessoa com educação é mais delicada. O mais importante de tudo é 

educação, respeito e serve para ter um futuro melhor do que trabalhar apenas com a 

força do corpo. 

P1: Estamos a falar aqui de duas coisas, a educação de boas maneiras/práticas e 

educação de formação escolar, aprendizagem. 

R1: Sim 

P1: Disse há pouco que este curso superou positivamente as suas espectativas, mas 

gostaria de saber quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua 

experiência em Portugal? 
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R1: Está a ser muito bom na relação com outras pessoas porque posso encontrar pessoas 

de outros países; está a ser bom estudar, comunicar e aprender a viver sozinha e tratar 

das minhas coisas da casa sem ajuda. Quando eu estava na China a minha mãe não 

queria que eu fizesse as coisas, queria que eu estudasse e saísse com os amigos. Os 

aspetos negativos são a comida, não gosto muito da comida daqui. 

P1: Mas existem muitos restaurantes chineses. 

R1: Mas a comida não é muito típica. 

P1: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R1: Fazer tradução. 

P1: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R1: Sim, é o meu sonho e este curso vai ajudar-me muito a realizá-lo e acho que 

consigo um emprego melhor tendo este curso. 

P1: Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e boa sorte para a concretização dos 

seus projetos. 

 

 Transcrição da entrevista 2 

P2: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China?  

R2: Norte da China, província de Heilongjiang. 

P2: É a sua primeira vez em Portugal? 

R2: Sim 

P2: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R2: Na China, na universidade do monte de Harbin. 

P2: Este é o seu segundo curso de língua portuguesa então. 

P2: Foi mais fácil na China ou aqui, em Portugal? 
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R2: Aqui em Portugal 

P2: Por que razão? 

R2: Porque os professores portugueses têm uma maneira de ensinar muito bem, acho 

que têm uma boa comunicação com os alunos e podemos fazer amizade com eles. 

R2: Sim. 

P2: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R2: Bem.  

P2: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R2: Está a correr bem mas tenho muitas saudades da família e não falo muito com 

estranhos porque sou tímida. 

P2: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R2: Porque os meus pais decidiram por mim. 

P2: Porquê? O que os leva a pensar que é importante? 

R2: Para eu arranjar um bom emprego e ganhar mais dinheiro e ter futuro. 

P2: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R2: Sim eu gosto do curso. 

P2: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R2: Eu vou para casa, gosto de ir ao cinema ver filmes românticos e gosto de viajar com 

amigos. 

P2: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R2: Na minha turma gosto de dois amigos em particular porque são dois colegas da 

China e temos muitos colegas que vêm de Macau, mas às vezes não posso comunicar 

com eles porque não entendo o que eles dizem porque eles não falam mandarim, falam 

cantonense. 
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P2: E por que não tentar comunicar em Português? 

R2: Ah, é mais difícil. Às vezes tenho medo de falar porque sou muito tímida e acho 

sempre que não falo bem português. 

P2: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R2: Claro sim, mas as colegas que vieram comigo da China, outros colegas de outras 

turmas que não vieram comigo da China não. 

P2: Como se relaciona com os professores em Portugal? Já falou um pouco e disse que 

gosta da sua professora. E na China?  

R2: Sim, gosto muito porque ensina sempre com energia e alegria, ela faz sentir-nos 

bem e posso falar com ela assuntos sobre a minha vida e ele tem paciência para ouvir. 

Na China os professores são mais sérios e por vezes temos medo de falar e depois da 

aula não há comunicação com o professor. 

P2: Que escolaridade fez na China?  

R2: Falta-me um ano para concluir o curso universitário na China e vou estudar quando 

voltar para a China. 

P2: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R2: Os meus pais não estudaram muito. 

P2: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R2: Só fizeram a escola secundária. 

P2: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R2: A maneira de ensinar é muito diferente. Na China os professores só ensinam 

gramática mas não temos muita oportunidade para falar e ouvir falar, aqui temos mais 

espaço para falar com outros portugueses e com o professor. 

P2: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico pois está a falar bem português. A 

que fatores atribui? 
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R2: Acho que não falo muito bem, mas faço muito esforço, tenho apoio da família e da 

faculdade. 

P2: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R2: Para escolher estudar português na China foi a escolha da minha mãe, mas eu gosto 

também, mas para vir para Portugal estudar foi minha decisão 

P2: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R2: Foi a minha mãe que decidiu. 

P2: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R2: Foi só a minha família que teve capacidade para suportar as despesas. 

P: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R2: Eu acho que, como se diz, para estudar muito é importante aprender a estudar 

sozinhos e ganhar conhecimento da cultura estrangeira e também viver sem os apoios da 

família e esse é um aspeto que às crianças da China falta muito. 

P2: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R2: É importante sim. 

P2: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R2: Para a minha família é importante que eu fique mais educada e tratar os assuntos da 

sociedade, ter relações com outras pessoas, que eu arranje emprego e tenha uma vida 

muito boa no futuro. 

P2: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 
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R2: Agora eu posso cozinhar. Quando tratei do visto aprendi a tratar de assuntos sociais 

e tenho capacidade para tratar de assuntos com as pessoas portuguesas e estudantes 

portugueses que estudam aqui. Aspeto negativo é que ainda não faço amizades com os 

portugueses locais, mas acho que o problema é meu, eu tenho obstáculos para 

comunicar com os estranhos, tenho de mudar. 

P2: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R2: Vou voltar para a China e tentar arranjar um estágio ou trabalhar e continuar o 

estudo. 

P2: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R2: Gostaria de ser professora e dar aulas de português na China. Pouco a pouco a 

China tem cursos na universidade mas acho que vai ter mais e penso que vai ser mais 

fácil ter um emprego como professora. 

 

Transcrição da entrevista 3 

P3: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R3: Da província de Shanxi, do centro da China 

P3: É a sua primeira vez em Portugal? 

R3: Sim  

P3: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R3: Em 2009, na China, na universidade de estudos estrangeiros de Shanxi. 

P3: Portanto é o segundo curso que está a fazer de língua portuguesa? 

R3: Sim. Este é a continuação mas não é igual o curso. 

P3: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R3: Acho que é uma experiência muito especial, especialmente para mim porque eu 

estudo português por isso é muito importante ficar aqui a estudar, é mais fácil e mais 
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útil. Na China não precisamos de falar português todos os dias, só na aula porque 

normalmente falamos o Chinês. Aqui temos de falar o Português 

P3: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R3: Acho que correu muito bem porque depois de eu chegar aqui eu fiquei na residência 

da universidade por isso eu conheci muitos amigos. Acho que os professores também 

são muito simpáticos e os estudantes do instituto Confúcio da universidade de Lisboa 

ajudam-nos muito também e por isso acho que foi muito bom 

P3: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R3: Porque eu gosto muito de aprender línguas estrangeiras e quando eu escolhi o curso 

na minha universidade, na China, só tínhamos o curso de Alemão e eu não gosto e acho 

o Português mais fácil e há cada vez mais pessoas a estudar o Português e é mais fácil 

vir a encontrar um bom emprego. 

P3: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R3: Para mim é mais ou menos porque antes de eu chegar aqui eu pensava que poderia 

vir a estudar muito mas realmente não porque depois de chegar aqui eu acho que já 

fiquei muito preguiçosa. 

P3: Mas estuda muito certamente pois está a falar muito bem Português 

R3: Não, eu acho que não falo muito bem. Preciso de praticar mais. 

P3: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R3: Passear ou conversar com os amigos na residência. 

P3: Há só alunos chineses na residência ou de outras nacionalidades? 

R3: Todas, porque é a residência da universidade e temos portugueses, chineses e 

africanos e temos que falar em português. Costumo passear com os amigos chineses e às 

vezes com os portugueses. 

P3: Já fez amigos portugueses? 

R3: Sim. 
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P3: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R3: No semestre passado só temos os colegas chineses que vieram da China comigo e 

esses já conhecia e então a relação é quase igual ao que era na China. Mais tarde 

conheci os estudantes que vieram de Xangai e Macau e da Itália e são só estudantes que 

estudam português e a relação é boa com eles. Às vezes passeamos juntos ou viajamos 

nas férias. 

P3: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R3: Acho que na China a relação com os estudantes com os professores é muito formal 

porque nós respeitamos muito os professores e às vezes temos medo mas aqui é mais 

fácil conversar com os professores porque aqui, na relação entre os estudantes e 

professores há mais harmonia mas na China não. 

P3: Com harmonia quer dizer mais proximidade? 

R3: Sim, aqui podemos perguntar alguma coisa, podemos falar as nossas opiniões, mas 

na China não é tão fácil. 

P3: Que escolaridade fez na China?  

R3: Estudei até à universidade. 

P3: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? 

R3: Não, os meus pais estudaram menos, por exemplo a minha mãe só estudou até 

escola secundária, por volta de nove anos, o meu pai estudou também por volta de doze 

anos. 

P3: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R3: Acho que o meu pai tirou o curso de pintura mas a minha mãe ficou em casa. 

P3: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R3: É muito diferente, na China precisamos de estudar muito, mesmo muito, desde a 

escola primária até á secundária quase sem parar, principalmente no secundário. Eu não 
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tinha férias porque somos muitos e é muito difícil entrar numa universidade muito boa e 

por isso precisamos de estudar muito.  

P3: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R3: Na China eu estudava desde as seis da manhã até às dez da noite, com exceção das 

refeições. Eu gostava de estudar de manhã e descansar à tarde um pouco e à noite 

voltava a estudar. Aqui, os estudantes não precisam de se preocupar muito porque eles 

conseguem equilibrar o estudar com o tempo livre. Eles também podem descansar e 

divertir mas nós não. É muito diferente. 

P3: Onde gosta mais de estudar? 

R3: Se falarmos de escola primária ou secundária eu gostava mais na China, porque nós 

temos um bom fundamento, mas na universidade eu gostava mais de estudar aqui em 

Portugal porque aqui podemos pensar mais livre. 

P3: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R3: Acho que depois de chegar aqui eu já melhorei o meu nível de falar e ouvir. Acho 

que é bom estudar a língua portuguesa. 

P3: Fala muito bem a língua portuguesa e isso deve-se certamente a muito trabalho. 

Quanto tempo estuda por dia? Onde? 

R3: Não estudo muito o trabalho é feito mais na aula, com o professor 

P3: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R3: Fui principalmente eu e depois perguntei aos meus professores, no secundário 

porque eu era boa aluna a Inglês e eles recomendaram-me estudar línguas. Os meus pais 

também acham boa ideia estudar uma língua, para uma rapariga. Para vir estudar em 

Portugal também eu escolhi, com a ajuda dos meus pais. 

P3: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R3: Apoiaram-me na decisão. 
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P3: Na China a partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, 

que estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de 

despesas de forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela 

sua família ou teve direito a subsídios do estado?  

R3: Quando eu frequentava a escola primária na China e o secundário eram os meus 

pais que suportavam as despesas mas eu também recebia algumas bolsas e na 

universidade foi igual. Os meus pais pagam propinas e recebo bolsa de mérito do 

Estado. 

P3: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R3: Na China somos muitas pessoas mas não temos muitas elites por isso a educação é 

muito importante para os chineses e é muito importante para desenvolver o nosso país 

P3: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R3: Para os meus pais é importante eu trabalhar muito bem para encontrar um bom 

emprego e eles vão ficar muito contentes e dizer aos amigos que eu consegui vencer. 

Também porque os meus pais não receberam muita educação e trabalharam muito e é 

difícil sustentar a família e por isso eles querem que eu estude mais para poder trabalhar 

facilmente e é bom para a família 

P3: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R3: Positivos, acho que os portugueses são muito simpáticos e o ambiente é muito bom, 

o clima, o ambiente da sociedade é muito livre comparado com a China. Também acho 

que as pessoas sabem equilibrar o tempo de trabalho com o tempo livre. Aspetos menos 

positivos aqui acho que é o ritmo muito lento, acho que os portugueses não fazem o 

trabalho com tanta eficiência. Por exemplo para receber um cartão do banco, na China é 

muito rápido e aqui demora muito tempo. São precisos muitos papeis aqui para tudo. E 

também os portugueses não são muito pontuais. 

P3: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R3: Eu quero ser uma professora da língua portuguesa na universidade. Se eu não 

conseguir eu quero ser uma guia de turismo. 
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P3: Quer trabalhar na China? 

R3: Sim, eu não quero sair do meu país. 

P3: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R3: Sim, vai ser muito útil. 

 

Transcrição da entrevista 4 

P4: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R4: Macau 

P4: É a sua primeira vez em Portugal? 

R4: Sim 

P4: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R4: Em Macau, no IPO (Instituto Português do Oriente). Também estive na 

universidade de Macau mas não em cursos de português mas de direito. Mas a 

aprendizagem de leitura de textos era mais importante para a compreensão do texto, 

para o professor do que a conversação. 

P4: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R4: Bem, porque o sistema e o ambiente em Macau é parecido com Portugal, por isso 

estou bem. 

P4: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R4: Muito bem 

P4: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R4: Porque a língua portuguesa em Macau ainda é muito importante na área do direito. 

A tradução das leis não é boa, por isso quando lemos o código é melhor lermos em 

português. Eu queria ser funcionária pública no tribunal 
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P4: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R4: Mais ou menos porque quando cheguei já sabia mais ou menos como era porque 

tinha amigas já a estudar aqui. Então é como eu esperava. 

P4: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R4: Vou para a biblioteca e gosto de ler, vou a casa de amigas cozinhar comida chinesa 

e sei fazer puré de batata português 

P4: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R4: Muito boa. 

P4: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R4: Não, é a primeira vez com alguns colegas. 

P4: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R4: Aqui o professor é muito simpático. Em Macau também, porque são diferentes dos 

professores na China. Em Macau é parecido com Portugal. 

P4: Que escolaridade fez na China?  

R4: Completei o curso na universidade. 

P4: Que curso, língua portuguesa? 

R4: Não, o curso de direito. 

P4: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R4: Eles não estudaram, não completaram a escola primária 

P4: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R4: Como vivo em Macau acho que tudo é parecido com Portugal e muito diferente da 

China. 

P4: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 
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R4: Acho que ainda não tenho sucesso porque falo pouco português. 

P4: A escolha do curso, em Macau partiu de si ou foi influenciado por outros?  

R4: O meu irmão que é mais velho e é da área de economia e aconselhou-me e eu gostei 

de estudar direito. 

P4: A sua escolarização foi paga pela sua família ou teve direito a subsídios do estado?  

R4: Foi a minha família que pagou os meus estudos. 

P4: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R4: Apenas os meus pais. 

P4: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R4: Apoia a educação porque em Macau tive apoio do governo para vir estudar para 

Portugal, com 50% das despesas. 

P4: De uma maneira geral a educação é valorizada em Macau? De que modo? 

R4: É importante porque o governo apoiou a minha vinda para estudar. 

P4: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R4: A vida futura é melhor se estudar. 

P4: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R4: Aspetos positivos são a simpatia dos portugueses e o café. Aspetos negativos, não 

gosto dos empregados do banco. 

P4: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R4: Voltar para Macau, ser funcionária pública e fazer o curso de tradução de 

Chinês/português, para mais tarde fazer tradução do código penal (leis). 

P4: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 
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R4: Acho que sim, para poder realizar os meus projetos. 

 

Transcrição da entrevista 5 

P5: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R5: Província de Heilongjiang-Harbin, no Norte da China 

P5: É a sua primeira vez em Portugal? 

R5: Sim 

P5: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R5: Quando fiz o meu curso, na China que é o estudo da língua portuguesa. 

P5: Portanto agora é a segunda vez que está a estudar a língua portuguesa? 

R5: Sim. Antes de entrarmos para a universidade escolhemos o país para onde 

gostaríamos de ir estudar, mas primeiro estudamos três anos. 

P5: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R5: Bem, porque eu gosto muito de Portugal. 

P5: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R5: Muito bem. 

P5: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R5: Na China ainda não há muitas pessoas a aprender português por isso acho que é 

mais fácil arranjar um emprego falando bem português. 

P5: Gostava de vir a ensinar português na universidade na China? 

R5: Sim. 

P5: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 
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R5: Nós na China aprendemos muita gramática, durante dois anos, mas acho que na 

oralidade não estudei nada. Por vezes percebo o que falam comigo mas não sei como 

falar, mas eu gosto do curso aqui. Acho que o curso é muito bom. 

P5: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R5: Gosto de viajar com amigos. 

P5: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R5: Só falo com colegas da turma, outros não conheço. 

P5: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R5: Não, só conheci aqui 

P5: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R5: Na China é difícil falar com o professor, aqui o professor é simpático. 

P5: Que escolaridade fez na China?  

R5: Universidade, curso de português. 

P5: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R5: Não estudaram 

P5: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R5: Os meus pais são trabalhadores e quando eu era criança eles trabalhavam muito 

para eu poder ir para a universidade e ficaram muito contentes. 

P5: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R5: Acho que sim é diferente. 

P5: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R5: Na China estudo muitas horas. Aqui é só de manhã ou só de tarde. 
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P5: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R5: Ainda falo pouco e tenho de trabalhar mais. 

P5: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R5: Na China a minha mãe gostaria de ajudar mas não conseguia e disse-me para eu 

escolher. Em Portugal também eu decidi vir. 

P5: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R5: Também ajudaram. 

P5: A sua escolarização foi paga pela sua família ou teve direito a subsídios do estado?  

R5: Na China, quando os filhos estão a estudar os pais pagam e quando os filhos 

arranjam um emprego eles ajudam os pais. No meu caso foram os meus pais que 

pagaram os meus estudos. Alguns alunos têm subsídio para a comida e estadia. 

P5: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R5: Aqui estudamos em grupo, os estudantes que vieram da China, do mesmo lugar. É 

importante para a China enviar estudantes para o estrangeiro. 

P5: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R5: É importante para o desenvolvimento. 

P5: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R5: Para a minha mãe (não tenho pai, desde criança) é o trabalho de estudar muito mas 

quer que eu esteja feliz. A palavra estudar vem em primeiro lugar. 

P5: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R5: Gosto das pessoas aqui e não acho bem a crise económica que está aqui. 

P5: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 
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R5: Gostaria de ser uma professora de português, mas ainda não sei.  

P5: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R5: Talvez. 

 

Transcrição da entrevista 6 

P6: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R6: Taiwan 

P6: É a sua primeira vez em Portugal? 

R6: Sim 

P6: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R6: Estou a fazer agora, porque em Taiwan não há uma escola para estudar Português. 

Quem quer estudar Português tem que estudar sozinha. Há Brasileiros que ensinam 

português mas não é a mesma coisa e como não são professores eles não sabem ensinar. 

Como eu que falo Mandarim mas não sei ensinar 

P6: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R6: Gosto de estar a estudar porque os professores são melhores.  

P6: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R6: Bem 

P6: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R6: Os Taiwaneses aprendem português para trabalhar no Brasil porque a economia está 

a crescer muito e queremos arranjar um emprego melhor. 

P6: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R6: Ainda estou num nível baixo, mas sim, aprendo muita gramática, alguma oralidade 

mas pouco porque fazemos muitos exercícios escritos que são muito importantes sim. 



78 
 

Mas estou a estudar apenas há sete meses e ainda não pratiquei muito, apenas estudo e 

escrevo. Mas estou a gostar do curso. 

P6: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R6: Normalmente, depois das aulas vou à biblioteca para estudar, de segunda a quinta. 

À sexta e fim-de-semana vou passear noutras cidades, normalmente com dois amigos de 

Taiwan. 

P6: Quando diz que vai para a abiblioteca estudar, quanto tempo o faz? 

R6: Acho que três a quatro horas por dia porque quero aprender muito e depressa pois 

não tenho muito tempo. 

P6: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R6: Conheço os meus colegas e converso com eles. Das outras turmas não conheço 

bem. 

P6: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R6: Sim, de Taiwan. 

P6: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R6: Estudei com duas professoras, o nível inicial e agora o intermédio, mas não gostei 

da professora do primeiro porque ensinou pouco. Agora sim. A relação dos professores 

com os alunos aqui em Portugal é semelhante com os amigos. Em Taiwan é impossível 

porque há uma distância muito grande entre professor e aluno. Apenas quando 

estudamos até Mestrado ficamos mais próximos, mas nunca como em Portugal. 

P6: Que escolaridade fez na China?  

R6: Eu estudei até ao nível do Mestrado na área de economia e tecnologia. 

P6: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R6: Os meus pais estudaram até secundário. 

P6: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 
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R6: Diferente da minha, estudaram menos. 

P6: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R6: Em Taiwan ouvimos sempre os professores e nunca podemos contestar, nem 

discordar de nada que ele fala. É mau e afeta logo a nota como consequência. Aqui não 

é assim, podemos dar a nossa opinião. 

P6: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R6: Acho que não falo ainda muito bem, mas estudo muito. 

P6: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros? 

R6: O curso de base foi com ajuda dos pais e professores do secundário e eu e depende 

também das notas. Para vir estudar português normalmente decidimos nós sozinhos. 

P6: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R6: Também ajudou em terceiro lugar – primeiro fui eu, depois professor e depois pais. 

P6: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado? (No caso de responder família) 

R6: Para o primeiro curso tive subsídios do estado e a família suportou parte das 

despesas e agora para vir estudar para Portugal também tive apoio do estado e da 

família. O governo dá a maior parte do apoio. 

P6: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada?  

R6: Pais. 

P6: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 
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R6: Em Taiwan não há universidade a ensinar português e não existe um departamento 

de língua portuguesa. 

P6: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R6: É importante sair porque o ambiente é diferente. Saem de Taiwan muitos estudantes 

para estudar línguas estrangeiras. 

P6: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R6: Exigência ao nível do estudo com os filhos, para virem a ter um bom futuro. A 

maior preocupação e por isso gastam muito dinheiro para educar os filhos desde os três 

anos até à universidade 

P6: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R6: Gosto da comida portuguesa mas não gosto que os empregados das lojas falem 

comigo em Inglês. 

P6: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R6: Eu quero ir para o Brasil trabalhar, na área da economia. No futuro mais longe, 

gostava de ensinar a língua portuguesa em Taiwan.  

 

Transcrição da entrevista 7 

P7: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R7: Do Norte da China, Harbin. 

P7: É a sua primeira vez em Portugal? 

R7: Sim. 

P7: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R7: Na China e depois em Portugal, para aperfeiçoar a minha língua. 
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P7: Quanto empo estudou Português na China? 

R7: Dois anos. 

P7: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R7: Acho que é muito bom porque eu tenho ambiente para estudar, para conversar e na 

minha opinião é muito importante estudar cá em vez da China porque preciso de falar 

português para fazer compras, pedir ajuda para alguma coisa e assim posso falar melhor. 

P7: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R7: Vim há seis meses e no início foi difícil mas os portugueses são muito simpáticos e 

estão sempre dispostos a ajudar e gosto muito de Portugal e talvez fique, no futuro a 

trabalhar em Portugal. 

P7: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R7: Porque a língua portuguesa é uma língua bonita e porque a relação da China com o 

Brasil, no negócio, é cada vez maior e depois de estudar muito bem eu posso ter um 

bom emprego e ter um futuro próspero.  

P7: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R7: É bom, nós queríamos fazer mais amigos portugueses mas na minha turma é só 

alunos chineses (8), japoneses (1), franceses (2) e Cantonês (1). 

P7: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R7: Estudar na biblioteca, ver filmes e conversar com os meus amigos chineses, dormir, 

ver televisão, navegar na internet. Gosto de estar com os meus amigos. 

P7: Quando vai para a biblioteca, estuda quanto tempo? 

R7: Depois do almoço estudo na biblioteca atá às quatro ou cinco horas. 

P7: Na China as crianças estudam durante muito tempo, não é? 

R7: Sim, de manhã até à meia-noite e todos os chineses são muito estudiosos. 

P7: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 
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R7: Só os conheci aqui e tenho uma boa relação com eles. 

P7: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R7: Não. 

P7: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R7: Na China o professor está sempre a falar e os alunos só estão a escrever e a ouvir. 

Quando os alunos perguntam alguma coisa o professor não responde, só depois da aula. 

Em Portugal o professor é um amigo e quando temos alguma pergunta podemos fazer 

diretamente. 

P7: Que escolaridade fez na China?  

R7: Até à universidade, estudei língua portuguesa, durante dois anos. 

P7: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R7: Os meus pais não estudaram, sempre trabalharam muito e não foram para a 

universidade, eles tinham muitos trabalhos.  

P7: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R7: Não estudaram. 

P7: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R7: É diferente. Acho que a educação precisa de mudar, na China porque é um pouco 

fechada. Em Portugal é mais aberta, acho que o professor precisa de controlar mais 

porque às vezes um aluno pergunta uma coisa e depois toda a turma vai falar deste tema 

e depois acabou a aula, o tempo já passou e nós não estudámos nada. 

P7: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R7: Sim, estudo muito, mas o meu português ainda não é muito bom, eu queria falar 

português de uma forma espontânea. Depois do almoço estudo até às cinco horas na 

biblioteca e depois preciso de ver e ouvir falar na televisão e depois converso com a 
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minha senhoria para praticar a falar. Acho que sobretudo os chineses precisam de falar 

muito para praticar. 

P7: Que tipo de programas vê? 

R7: Notícias, desenhos animados. Mas quando falo com os portugueses às vezes não 

percebo se falam rápido mas eles sempre falam calma, calma e falam devagar para eu 

perceber, mas se eles falam entre eles eu não percebo nada porque é muito rápido. 

P7: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R7: 

P7: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R7: Eu, fui eu, para estudar na China e para vir para Portugal também fui eu que escolhi 

e decidi. 

P7: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R7: Até aos nove anos de obrigatório o estado e depois os meus pais deram dinheiro 

para apoiar o curso e a vinda para Portugal. É gratuita mas os livros nós temos que 

pagar e no sábado e domingo as aulas extraordinárias nós temos que pagar, mas nos dias 

úteis não precisamos de pagar. No secundário é obrigatório ir às aulas extra no sábado e 

no domingo é facultativo. 

P7: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R7: Pais e Governo. 

P7: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R7: Acho que o governo precisa de dar dinheiro para ajudar os alunos para estudar mais. 

Acho que o Ministro de Educação e Cultura deve ajudar. Por exemplo o país apoia 
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muito os alunos da universidade de Shangai para estudar no estrangeiro, mas a nós não 

temos nada. A universidade de Shangai é muito famosa mas nem todos os alunos são 

muito bons, alguns são mas não é todos, mas devido aos famosos testes universitários, 

esses alunos têm muito dinheiro e todos vêm para o estrangeiro e mesmo os que não 

têm dinheiro o governo apoia porque a universidade é muito famosa. 

P7: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R7: O valor e a atitude de vida e mais importante. A atitude de respeito e ser educado, 

honestidade, solidariedade e responsabilidade, o amor e a paz. Também me disseram, o 

amor é o mais importante na vida porque o amor é a origem do universo. Ama a família, 

ama os amigos, ama o país e a natureza e todo o mundo. 

P7: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R7: Uma coisa que não é boa é os portugueses conversam toda a tarde na cafetaria, não 

fazem nada, e sempre dizem calma, calma, mas eles precisam trabalhar mais. Tenho um 

colega português que acaba agora o curso e eu pergunto o que vais fazer, em que país 

gostavas de trabalhar e ele responde que não sabe e ainda tem tempo para pensar e isso 

faz-me impressão. Aspetos positivos, gosto dos portugueses porque são simpáticos, 

também gosto da comida. 

P7: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R7: Ganhar dinheiro e queria ser professora em Portugal ou na China. 

P7: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R7: Sim, estou no nível avançado há seis meses, mas gostava de aprender mais, no 

próximo ano venho outra vez, continuar a estudar, mais três meses. Gosto da professora 

que dá muitas coisas para eu estudar. 

 

Transcrição da entrevista 8 

P8: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 
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R8: Do Norte da China, Harbin. 

P8: É a sua primeira vez em Portugal? 

R8: Sim. 

P8: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R8: Já fiz na China, cerca de dois anos, na nossa universidade, em Harbin. 

P8: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R8: Acho que é uma experiência fantástica e incrível. Gosto muito de viver aqui e posso 

praticar mais português. Eu gosto muito de fazer amizade com os estrangeiros porque 

posso conhecer bem a cultura diferente. 

P8: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R8: Inicialmente eu não podia falar muito bem ou entender o português. Era muito 

difícil conversar com os portugueses, mas agora já fica melhor. 

P8: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R8: Por um lado eu gosto muito de falar porque é uma língua muito bonita. Através 

desta língua eu sou capaz de conhecer a cultura portuguesa. Por outro lado, para falar a 

verdade na China o tradutor de português está muito procurado e assim eu posso 

arranjar um bom emprego e a população da China é a maior do Mundo e não há muitas 

empregabilidades, assim acho que depois de estudar português eu acho que posso 

arranjar um bom emprego. 

P8: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R8: É melhor, antes de chegar aqui eu tinha muitas expectativas e depois de chegar 

descobri que as professoras são bastante simpáticas mas acho que é difícil falar com os 

portugueses porque falam muito rápido e para um chinês é difícil entender. 

P8: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 
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R8: Gosto de estudar e prefiro estudar sozinho porque é mais tranquilo e depois das 

aulas da manhã eu vou para a biblioteca. Os chineses são muito estudiosos e 

trabalhadores e preciso “marrar” mais. 

P8: Quantas horas de estudo? 

R8: Três a quatro horas por dia, sem contar com o período de aulas. 

P8: Em casa volta a estudar mais, ao fim do dia? 

R8: Em casa não tenho tempo nem para respirar porque eu estou muito ocupado todos 

os dias. Eu tenho de cozinhar, lavar a roupa, limpar o meu quarto. Mas uma das 

atividades que eu gosto é viajar para outros países e também gosto de ler livros e gosto 

de conversar com os estrangeiros. Jogo ténis, futebol com os colegas. 

P8: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R8: Boa 

P8: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R8: Só conheci aqui. 

P8: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R8: Na China o professor é mais respeitado e nós não temos coragem para falar com 

eles para fazer perguntas porque, para falar a verdade, eles são bastante rigorosos. O 

professor está muito distante. Em Portugal o professor é mesmo como o meu amigo e 

nós podemos falar à vontade sobre todas as coisas. Quando eu tenho um problema ele 

vem ajudar-me. 

P8: Que escolaridade fez na China?  

R8: Estudei Língua Portuguesa, na Universidade, durante dois anos. Português como 

primeira língua estrangeira e Inglês como segunda. 

P8: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R8: Estudaram: o meu pai vende jornais todos os dias e estuda Inglês e a minha mãe é 

professora de pintura 
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P8: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R8: Estudaram 

P8: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R8: Em Portugal é mais aberto e na China é um tipo de ensino mais fechado. Aqui o 

curso não é muito intensivo e na China temos muitas horas de estudo, em qualquer 

curso. Se quisermos ter boas notas, temos que estudar muito. 

P8: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R8: Na China estudava muitas horas. O tempo é precioso e nós temos de aproveitar o 

tempo para estudar. Gastamos muito dinheiro para frequentar as aulas e temos de 

estudar. 

P8: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R8: Sim, um bocadinho. Porque a minha professora é exigente e eu trabalho muito. 

P8: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R8: Eu sozinho para escolher o curso, na China e também para vir para Portugal. Na 

universidade temos duas escolhas, vir para Portugal ou ir para o Brasil e eu decidi vir 

para Portugal. 

P8: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R8: A minha família porque a nossa universidade não era muito famosa, em 

comparação com outras universidades, assim, a nossa universidade não apoiou muito o 

nosso estudo. Acho que esta situação deve ser melhorada. 

P8: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 
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R8: Pais. 

P8: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R8: Acho que é importante porque agora todo o mundo é aberto e nós precisamos de 

conhecer as outras culturas, dos outros países e assim podemos desenvolver-nos. 

P8: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R8: Sim, é uma parte muito importante. 

P8: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R8: Honestidade, aprender a viver bem com as outras pessoas, ter boas atitudes e 

respeitar ou outros, boa educação. 

P8: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R8: As vantagens são eu poder praticar mais português e posso conhecer uma forma 

nova de vida e saber como resolver problemas e a minha capacidade de resolver coisas 

sozinho aumentou. Desvantagens, os portugueses são fechadas e é difícil fazer amizades 

com eles, em comparação com outros países ocidentais. 

P8: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R8: Depois de estar formado queria ser tradutor e talvez vá para Angola, onde há muitas 

oportunidades. 

P8: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R8: É o meu sonho, realizar este projeto profissional e é claro que vai ser útil, é um 

caminho difícil aprender português mas é um caminho que tenho que fazer. 

 

Transcrição da entrevista 9 

P9: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação na 

China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 
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R9: Xangai 

P9: É a sua primeira vez em Portugal? 

R9: Sim 

P9: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R9: Em 2009, quando entrei na universidade de Língua Estrangeira, em Xangai, durante 

dois anos 

P9: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R9: É totalmente diferente. Primeiro, os cursos da China são intensivos de oralidade, de 

audiovisual, história e tradução, no terceiro ano, mas este terceiro ano eu venho fazer 

aqui. 

P9: Em Shangai os professores são portugueses ou chineses? 

R9: Ambos. Principalmente professores chineses e temos um ou dois professores 

portugueses para nos ajudar. 

P9: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R9: Acho que me custou dois meses a adaptar à vida aqui, porque primeiro não me 

habituava com a comida aqui e foi a primeira vez que saí de casa e para viver no 

estrangeiro e sozinha é um pouco difícil. Depois porque eu não sabia cozinhar, a minha 

mãe ensinou-me pela internet. 

P9: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R9: Na China temos exames nacionais para entrar na universidade e a minha nota 

atingiu o curso de Língua Portuguesa, mas antes já tinha escolhido este curso. Gosto de 

aprender línguas estrangeiras e como não é tão grande como outros de espanhol ou 

Inglês na China e também como o mercado de África e Brasil tem boa expansão, 

trabalho e emprego. 

P9: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R9: O primeiro semestre foi abaixo da minha expectativa porque todos os chineses, nós 

somos da mesma turma, desde a China até aqui também somos da mesma turma por 
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isso não conhecemos muitos portugueses. Acho também que tem a ver com as 

características dos portugueses, um pouco tímidos, num primeiro contacto. Quando nos 

tornamos amigos, fica melhor, mas primeiro é um processo difícil. O segundo semestre 

não está a ser muito difícil, acho que a aprendizagem depende de cada pessoa e de quem 

ensina, depende de cada professor, porque os conteúdos, os textos, os materiais foram 

eles que escolheram, são diferentes. Não sei se é assim no nível intermédio e elementar 

porque vi algumas vezes os alunos a lerem os textos mas nós não tínhamos, nós só 

temos os papeis que foram escolhidos pelo professor. 

P9: Então não está a ir muito ao seu encontro esta forma? 

R9: Sim, mais ou menos, a nossa professora é muito simpática e ela pergunta-nos qual é 

o centro do nosso interesse no estudo do português e ela vai depois preparar alguns 

temas que trabalhamos, história, política, literatura. Ela também organizou alguns 

debates entre nós e isso é muito interessante. 

P9: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R9: Na verdade, nos domingos eu aproveito para visitar os museus porque de manhã são 

gratuitos e gosto de ir sozinha. Nos feriados nós viajamos em conjunto.  

P9: O que gostou mais, do que já viu, termos culturais? 

R9: Não foi um museu, mas mais uma exposição acerca de Fernando Pessoa, na 

Gulbenkian. 

P9: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R9: É boa, já os conhecia 

P9: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R9: Não os conhecia, mas tenho uma boa relação. Este segundo semestre eu conheci 

outros colegas, porque eu e os meus colegas antigos agora estamos separados noutras 

turmas diferentes. 

P9: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  
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R9: Sim, o professor aqui é nosso amigo. É diferente mas acho que tem alguma 

semelhança. Depois das aulas nós não temos muitos contactos mas com os professores 

portugueses nós sentimos mais ânimo e mais interações e os professores chineses são 

mais rígidos, mas também acho que na China o professor ensina mais, aqui em Portugal 

não são tão exigentes e prestam mais atenção à oralidade, e na China é a literatura, na 

escrita que prestam mais atenção. Mas acho que a situação agora já está melhor 

P9: Que escolaridade fez na China?  

R9: Universidade, Língua Portuguesa, dois anos e o terceiro ano faço agora aqui. 

P9: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R9: Estudaram até escola secundária. 

 P9: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R9: Não estudaram mais porque no tempo deles o objetivo que existia era diferente, era 

para ganhar dinheiro e quando têm dezoito ou vinte anos iam trabalhar nas fábricas. Era 

para ganhar dinheiro e por exemplo o meu pai, a família dele não era muito rica naquele 

tempo e ele tinha que ir trabalhar mais cedo. A minha mãe, mais ou menos igual, mas a 

família dela era mais rica mas como os colegas dela também foram trabalhar naquele 

tempo, ela também foi. 

P9: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R9: Em termos gerais aqui em Portugal nós temos mais liberdade, é mais livre. Na 

China, com uma população tão grande nós temos que estudar muito desde muito cedo, 

desde a escola primária até ao secundário. Depois quando entramos na universidade 

achamos no início que é mais livre do que na secundária, mas quando chego aqui tenho 

mais tempo livre, não é um ensino tão exigente. 

P9: Na China o tempo de estudo antes e depois da frequência de aulas é superior, não é? 

R9: Sim, desde a secundária, principalmente. Eu levantava-me às seis horas e deitava-

me às onze ou doze da noite. 

P9: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 
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R9: Acho que não estudo muito português durante este ano, mas para mim a língua 

estrangeira é um interesse, gosto de falar com as pessoas, de fazer amigos. 

P9: Quanto tempo estuda por dia? Onde? 

R9: Em casa não consigo porque gosto de falar com os amigos na Internet. Sim, eu 

prefiro estudar na biblioteca mas antes não ía, agora vou todos os dias, toda a tarde, 

porque tenho exame nacional. Depois vou aderir exame tap que é um exame organizado 

pela universidade para os estrangeiros que aprendem a língua portuguesa não como 

língua materna como segunda ou terceira língua e recebemos certificado. 

P9: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R9: Fui eu. 

P9: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R9: Também me apoiaram porque eles acham que eu tenho um pouco de talento para 

estudar línguas.  

P9: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R9: Não é o meu caso, aminha família pagou. 

P9: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R9: Pais 

P9: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R9: O Estado chinês apoia a minha universidade num projeto entre Estado e 

universidade e dá-nos dinheiro para vir estudar em Portugal, mas os meus pais também 

pagaram uma parte mas só para as viagens. 
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P9: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R9: Acho que este é um bom sinal e com o desenvolvimento económico e penso que o 

governo tem de apoiar a educação porque educação é um passe para o futuro do país e 

também para competir com os outros países. 

P9: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na China? 

R9: A minha mãe sempre dizia que para ter educação é preciso ser humano e isso é mais 

importante do que estudar. Quanto ao aspeto de estudar ela não exige muito a mim 

desde que eu me esforce muito. Não precisavam de me mandar estudar porque eu 

estudava com vontade. Outros valores são respeito, boa educação. 

P9: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R9: Está a ser bom o tempo aqui, mas em comparação com os Brasileiros os 

Portugueses são um pouco fechados. Não é fácil fazer amizades porque nós chineses 

também não somos muito extrovertidos e é difícil desenvolver interações entre as duas 

partes. Como este país está em crise, acho que as pessoas são um pouco pessimistas e 

fazem greves, mas na China nós não fazemos isso. Gosto agora mais da comida mas dos 

doces e acho as pessoas simpáticas e educadas. 

P9: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R9: Estou a pensar fazer um curso de mestrado em Macau ou Hong Kong. Quero 

estudar alguma coisa que tenha relação com a língua portuguesa mas não só 

especialmente língua portuguesa. 

P9: Qual é a área pretendida de estudo? 

R9: A minha mãe sugeriu que eu estudasse direito mas eu não gosto dessa área. Talvez 

literatura ou na área política as relações internacionais ou imprensa, jornalismo ou ainda 

no futuro ensinar português. 

P9: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R9: Sim acho que todas as coisas que eu estudo serão úteis no futuro mas não sei onde. 
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Transcrição da entrevista 10 

P10: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R10: Taiwan. 

P10: É a sua primeira vez em Portugal? 

R10: Não, é a terceira vez. Primeiro estive uma semana, depois um mês e agora um ano. 

P10: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R10: Foi nestes períodos e em Portugal. 

P10: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R10: Para mim, para aprender língua portuguesa é melhor aprender aqui no ambiente da 

própria língua. A cultura é muito diferente mas eu gosto de estar aqui. 

P10: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R10: Sim. 

P: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R10: Porque causas privadas. O meu namorado é Português e falamos em Inglês. 

P10: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R10: Acho que está a ser muito útil na aprendizagem da gramática porque sozinha para 

aprender a estrutura é muito difícil e não percebo. Então é melhor com uma professora 

que é profissional e ensina-nos. Acho que está a ser melhor do que pensava porque 

tenho oportunidades de falar durante o curso. 

P10: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R10: Tenho outro trabalho, sou professora de mandarim e tradutora. Nos tempos livres 

saio de casa com amigos para passear em Lisboa, visitar monumentos e gosto, é muito 

interessante. 
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P10: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R10: Sim, é boa. 

P10: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R10: Não, só conheci aqui. 

P10: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R10: Na China não sei mas em Taiwan é quase igual a Portugal, podemos responder e 

falar com o professor. Acho que até em Taiwan a proximidade com o professor é maior 

do que em Portugal. 

P10: Que escolaridade fez na China?  

R10: Universidade, Língua Árabe. 

P10: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R10: Os meus pais estudaram até ao secundário e depois foram trabalhar. 

P10: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R10: É difícil comparar porque só estudo aqui o curso de línguas, na faculdade e não é 

um curso normal por isso não consigo comparar. 

P10: Então pode só falar-me de Taiwan? 

R10: Na universidade de Taiwan estudamos muitas horas cada dia para a licenciatura e 

é um ensino rígido.  

P10: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R10: No meu caso consigo eu não consigo estudar porque eu trabalho muito. 

P10: Quanto tempo estuda por dia? Onde? 

R10: Menos de uma hora. 

P10: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  
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R10: Eu escolhi o meu curso em Taiwan e para vir para Portugal também fui eu. 

P10: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R10: Não. 

P10: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R10:  

P10: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R10: O meu dinheiro, porque eu já trabalhava há dois anos em Taiwan. 

P10: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R10: O governo de Taiwan ajuda muito os estudantes no apoio económico mesmo se 

for para ir estudar para o estrangeiro. Vêm muitos estudantes para fora e a educação é 

muito valorizada. 

P10: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R10: Educação é muito importante para os meus pais, tanto ser educado nas atitudes 

como ter informação e estudar. Trabalhar muito para ter um futuro melhor. 

P10: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R10: Em geral o sentimento é positivo, eu gosto mas às vezes sinto que os portugueses 

não gostam de pessoas orientais por isso não gosto de andar sozinha. Não gosto da 

comida porque é muito salgada e doce. Gosto de monumentos, de azulejos. 

P10: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 
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R10: Quero continuar a ser professora de mandarim e tradutora e também quero fazer 

com este curso mestrado de tradução, em português. 

P10: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R10: Sim. 

 

Transcrição da entrevista 11 

P11: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R11: De Xian, perto de Xangai. 
 

P11: É a sua primeira vez em Portugal? 

R11: Não, é a segunda. Regressei à China para estudar e agora estou de volta. 

P11: Quanto tempo esteve na primeira vez? 

R11: Dois anos e meio. 

P11: De seguida? 

R11: Sim. 

P11: E desta vez, está há quanto tempo a estudar? 

R11: Desta vez comecei o curso inicial até agora, há dezoito meses, desde o 

complementar, intermédio e avançado. 

P11: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R11: Portugal. 

P11: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R11: Na primeira vez foi muito difícil porque eu não percebia nada e com o tempo já 

percebia melhor e agora acho que está a melhorar. 
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P11: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R11: Bem. 

P11: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R11: Porque os meus pais estão cá e por isso acho que vou viver aqui alguns anos. 

P11: Vieram consigo ou já cá estavam? 

R11: Vieram antes. 

P11: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R11: Era sim. 

P11: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R11: Normalmente, de segunda a quinta estou aqui nas aulas e aos fins-de-semana vou 

para a Ericeira porque os meus pais estão lá e trabalho nas lojas dos meus pais. Tenho 

pouco tempo livre, mas ás vezes gosto de ir com os colegas ao colombo jogar. 

P11: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R11: Boa 

P11: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R11: Não, só conheci aqui. 

P11: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R11: Acho que o professor em Portugal é mais simpático e mais amigável porque 

normalmente na China os professores mandam os alunos fazer coisas mas a relação não 

é próxima. 

P11: Que escolaridade fez na China?  

R11: Só o secundário. 

P11: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 
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R11: Estudaram até ao secundário. 

P11: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R11: Na China há mais matérias e mais horas para estudar e tem muitos trabalhos de 

casa para fazer. 

P11: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R11: Na China eu tinha que me levantar muito cedo por volta das seis e só acabava de 

estudar, depois das aulas muito á noite. 

P11: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R11: Estudo umas horas mas não muito. Pratico mais a conversar com os clientes 

porque trabalho muito nas lojas dos meus pais. 

P11: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R11: Os meus pais trouxeram-me para Portugal para estudar. Eles pagaram as despesas 

da escola. 

P11: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R11: A minha família é que decidiu e pagou tudo. Durante dois anos e meio fiquei aqui 

e depois decidi voltar para a China para estudar. 

P11: Mas estava contrariado? Não gostava? 

R11: Sim porque a vida em Portugal é só trabalhar. Porque quando acabo as aulas só 

vou para a loja trabalhar. Na China tenho mais liberdade, porque estudo mas também 

estou com os amigos. 

P11: Agora já gosta do curso e estar a estudar? 

R11: Sim, agora acho interessante porque se vou viver em Portugal, tenho que aprender 

a cultura e língua portuguesa. 
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P11: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R11: Não faço a menor ideia. 

P11: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R11: Muitos estudantes estudam fora do país, mas a China quer que eles voltem, apesar 

de a educação ser importante. 

P11: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R11: Estudar e trabalhar. 

P11: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R11: Clima é bom, a comida, o pastel de nata. Não gosto de trabalhar tanto, o aumento 

de impostos torna a vida difícil. 

P11: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R11: Aprender a falar bem como um português e poder fazer negócios. Gostava de ser 

jogador de basquete mas é difícil, então gostaria de ser negociante.  

P11: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R11: Sim. 

 

Transcrição da entrevista 12 

P12: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R12: Xangai, mas não gosto muito de Xangai porque é uma cidade muito moderna, 

todos vivemos numa vida com um ritmo muito rápido. Gosto mais das cidades 

históricas como Pequim e Xian por exemplo por causa da cultura e por serem mais 

tradicionais, mais típicas. 
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P12: É a sua primeira vez em Portugal? 

R12: Sim.  

P12: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R12: Em Xangai, porque frequentei a universidade das línguas estrangeiras e estudei no 

curso de língua portuguesa durante dois anos. Também fiz o curso de finança durante 

dois anos. 

P12: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R12: É menos pesado porque todos os dias só tenho que estudar de manhã e não temos 

muitos trabalhos de casa para fazer. É muito leve, muito fácil 

P12: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R12: Bem, gosto do ritmo de vida mais calmo. Gosto imenso de estar em Portugal e 

também mudei o meu pensamento desde que cheguei cá, porque a vida é completamente 

diferente porque eu tenho mais tempo para pensar muitas coisas, o valor da minha vida, 

o que é que na verdade eu gosto de ser ou fazer. Quando estava na China estava tão 

ocupada com tarefas que não conseguia pensar nisso. 

P12: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R12: Esta é uma história muito longa. 

P12: Esteja á vontade, pode contar, tenho a tarde toda. 

R12: Todos os estudantes chineses têm que fazer um exame para entrar na universidade. 

Este exame é muito difícil e tive esta oportunidade e então eu vim. 

P12: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R12: Para falar a verdade não estou a gostar assim tanto, se tiver oportunidade acho que 

vou fazer o curso da universidade de Coimbra. Tem mais disciplinas sobre cultura, 

sobre história, arquitetura e arte, é melhor do que aqui. Conheço alguns amigos lá e vou 

mais tarde. A nossa universidade de Xangai tem um protocolo com a universidade de 

Lisboa, por isso tenho que estar aqui. Perguntei à minha professora, em Xangai se havia 
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possibilidade de ir para Coimbra mas ela disse não. Se calhar vou fazer uma inscrição 

na internet. 

P12: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R12: Gosto imenso de passear na cidade sozinha e sem destino, à vontade. 

P12: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R12: No primeiro semestre não gostei muito porque os meus colegas eram todos da 

minha turma de Xangai e não conhecia mais ninguém diferente. 

P12: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R12: Sim. 

P12: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R12: Na minha opinião acho que é igual mas ouvi dizer que aluno e professor em 

Portugal é má porque os alunos têm falta de respeito. Mas acho que a minha professora, 

em Portugal é minha amiga mas na China o meu professor é só professor, mais nada, 

temos que ter respeito mas nunca pode ser amigo. Podemos tirar dúvidas mas a relação 

é só na aula, mais nada. 

P12: Que escolaridade fez na China?  

R12: Estudei até à universidade. Fiz dois cursos, Finança e Língua Portuguesa mas 

estou arrependida pois acho que gosto mais de psicologia. 

P12: Também pode fazer esse curso em Português. 

R12: Sim. 

P12: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R12: Eles estudaram atá à universidade. 

P12: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R12: Estudaram e trabalham na área da contabilidade. 
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P12: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R12: Menos rigoroso em Portugal. Penso que o sistema de educação na China não é 

muito bom porque, no secundário temos que estudar muito mesmo nas férias e acho que 

isso não faz sentido nenhum e temos que estudar nas escolas extra para termos uma boa 

nota naquele exame da universidade. 

P12: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? É que fala 

muito bem português ao nível gramatical e com rapidez, quase como os portugueses. 

R12: Eu falo mas tenho muita vergonha. Acho sempre que não falo muito bem porque 

nunca tenho muito à vontade para comunicar com os outros e porque passo muito tempo 

com os colegas da turma que são só chineses e só falamos em chinês. 

P12: Quanto tempo estuda por dia? Onde? 

R12: Mais ou menos uma hora porque tenho dificuldade em concentra-me nos textos. 

P12: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros?  

R12: Para o curso inicial fui eu porque tenho sempre a noção de poucos conhecimentos 

e quero estudar mais. Para vir para Portugal quem decidiu foi o Governo. 

P: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R12: Tenho uma relação muito democrática com a minha família e posso escolher o que 

gosto de fazer. 

P12: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R12: Formação inicial a família. 

P12: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 
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R12: Pais 

P12: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R12: Muito bom. Para vir estudar em Portugal, a China pagou o meu curso, recebi uma 

bolsa da embaixada da China. Os meus pais só pagam viagens se eu quiser viajar. 

P12: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R12: É importante para a China ganhar investimentos estrangeiros e deviam ganhar uma 

boa relação com outros países estrangeiros. Nesta área o trabalho de tradutor/intérprete 

é muito importante 

P12: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R12: Estudar muito para viver de uma maneira de que gosto. 

P12: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R12:Não gosto muito de greves, não é um bom ciclo para os portugueses e para o 

aumento da economia. Acho interessante e fico curiosa na comunicação com os 

portugueses porque acho que a personalidade deles é a mistura dos elementos ocidental 

e oriental, não sei porquê mas na minha opinião os ocidentais não dão muita 

importância à família, mas os portugueses dão muita importância à família e têm sempre 

uma boa relação entre cunhado, primo e etc. A comida portuguesa gosto mais ou menos 

mas não gosto de doces. 

P12: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R12: É uma boa pergunta. Gostava de trabalhar na área dos recursos humanos. Porque 

acho que tem relação com psicologia. Para resolver problemas com empregados isto é 

muito importante. Acho interessante igualmente a função de recrutar o empregado, fazer 

entrevistas. Também estou muito interessada agora em estudar política internacional, 

como se diz, relações internacionais. Agora estou a ler um livro muito interessante que 

se chama o conflito entre culturas. 
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P12: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R12: Não sei, porque é difícil para os estrangeiros trabalhar aqui em Portugal e também 

acho que poderia estudar num destes cursos nos Estados Unidos porque há muito boas 

universidades e acho que o meu nível de Inglês é melhor do que o português. 

P12: Não falei consigo em Inglês mas o seu português é muito bom e estaria ao nível de 

funcionamento de um curso em português, sem dificuldade, por isso acho que é pena 

estudar em Inglês se podia estudar em Português. 

R12: Obrigado. 

 

Transcrição da entrevista 13 

P13: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R13: Província de Ancoi, na região centro da China 

P13: É a sua primeira vez em Portugal? 

R13: Sim, em Portugal e no estrangeiro. 

P13: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R13: Em 2009, na universidade, na China, durante dois anos. Estou a fazer o terceiro 

ano do curso em Portugal. Este é o nível superior. 

P13: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R13: É uma experiência muito boa, primeiro porque estar no estrangeiro e viver no 

estrangeiro já é uma experiência muito nova para mim. O ambiente académico em 

Portugal não é muito bom porque vocês portugueses dizem Porto trabalha, Coimbra 

estuda e Lisboa descansa. 

P13: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R13: Está a ser muito boa, já me habituei à vida portuguesa, já sou quase portuguesa. 

Gosto muito do ritmo de vida de Portugal. 
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P13: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R13: Foi uma coincidência. Gosto muito de aprender a falar uma língua estrangeira e 

sinto-me muito bem a falar, então escolhi uma universidade de língua estrangeira. 

Escolhi francês italiano, japonês também e depois português mas não tive notas 

suficientes para francês nem italiano, então foi o português. Além disso o português dá-

nos possibilidade de ter um bom futuro para trabalhar, muitas oportunidades e 

cooperações que a China tem com Brasil, Angola. 

P13: Então digamos que a Língua Portuguesa é que veio ter consigo? 

R13: Sim. Também estudei algum Inglês mas menos. 

P13: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R13: Não é muito difícil para mim. 

P13: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R13: Eu gosto muito de ler, leio muito desde criança por influência do meu pai, por isso 

a parte mais difícil para mim do português é a compreensão oral. Acho que os alunos 

chineses fazem muito bem a gramática e a escrita porque temos facilidade em decorar. 

Eu gosto de falar mas sou mais tímida. Gosto muito de viajar na Europa sozinha. Já fui 

à Suíça e Itália sozinha e senti-me muito bem. Quando fico sozinha tenho mais espaço 

pessoal e também tenho problemas de saúde e não consigo andar muito rápido. 

P13: Mas fala muito, muito bem e sem sotaque estrangeiro, parece uma portuguesa. 

R13: Obrigado. O meu professor corrige-me sempre muito na pronúncia. 

P13: Quanto tempo estuda por dia? Onde? 

R13: Estudava muito, na China porque há uma grande competição, acho até grave, 

muitas pessoas ficam na biblioteca até o encerramento, nove, dez da noite. 

P13: E aqui estuda tanto ou está como o Porto, Coimbra e Lisboa? 

R13: Não, aqui não estudo tanto. No primeiro semestre não estudei quase nada, nem 

vim à biblioteca. Neste semestre já fico muito tempo na biblioteca. 
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P13: Quanto tempo? 

R13: Quatro horas por dia. 

P13: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R13: Gosto muito deles, dos colegas do segundo semestre. Dois são de Xangai. Só 

temos quatro colegas chineses, é uma turma pequenina. 

P13: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R13: Só conheci aqui os colegas deste segundo semestre, mas no primeiro eram os 

colegas que me acompanharam da China e foi horrível porque parece que trocámos só 

de lugar e de professor e continuamos a ter aulas. 

P13: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R13: É muito fácil, na China o professor e o aluno (mostra com os braços posições 

afastadas) o respeito é muito maior do que aqui porque temos ritos e tradições muito 

rígidas, os professores são como pais e aqui acho que são mais livres as relações são 

mais próximas, mas depende dos professores claro. 

P13: Que escolaridade fez na China?  

R13: Curso na universidade. 

P13: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R13: São licenciados. 

P13: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R13: Foi igual. Os meus pais dão muita importância à educação. 

P13: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R13: Em Portugal estudam-se muitas disciplinas, tudo misturado. Na China é mais 

concentrado numa temática. O sistema de ensino é diferente, na China existe uma 

grande competição, é difícil entrar na universidade e então os alunos estudam muito, 
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muitas horas. A maioria dos chineses não fala Inglês e os que aprendem não falam 

porque a oralidade não é tão desenvolvida como a parte escrita para os exames. 

P13: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R13: Tenho sim mas é porque estudo muito para obter essa capacidade. 

P13: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros? - Quem? Família? Estado?  

R13: Eu decidi. Quando entrei no curso, na China, já tinha o objetivo de vir para 

Portugal. 

P13: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R13: Apoiou e pagou tudo. 

P13: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R13: Família. 

P13: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R13: Pais. 

P13: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R13: A China quer que os estudantes venham para o estrangeiro. Eu digo a amigos que 

a China invadiu todo o mundo. 

P13: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R13: Muito, mas mais no estrangeiro. Há uma censura muito grande na internet, na 

China, e então é importante sair do país para conhecer o mundo com uma visão 

diferente. As pessoas que não saem do seu país não conhecem o mundo real. 
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P13: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R13: Continuar a estudar, nunca parar. Os meus pais querem que eu faça  mestrado em 

Portugal. Ser forte, trabalhar muito, pedir ajuda, conseguir viver sozinha, sinceridade, 

ser verdadeira. 

P13: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R13: Não gostei de estudar com os mesmos colegas chineses de Xangai no primeiro 

semestre, parece que só mudou o professor. Também o afastamento dos meus amigos 

que ficaram na China, aqui vivo sozinha. Os portugueses são muito mais simpáticos que 

os chineses. Em França, por exemplo não são tão simpáticos e os portugueses falam 

muito bem Inglês. Gosto de frequentar a casa de amigas e aprecio a atitude de vida dos 

portuguese porque são sérios e honestos na vida. 

P13: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R13: Quero fazer mestrado, ainda não sei se em português, mas quero ter mais 

experiências. Fui ao Brasil e achei algumas pessoas mal-educadas, não gostei. O meu 

sonho é ter uma livraria. O meu pai tem uma livraria, na China. Não sei se gostava que 

fosse na China. Gostava de trabalhar em países de língua portuguesa e também gostava 

de ensinar português na China. 

P13: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R13: Este curso é muito útil para uma pessoa se habituar a viver em Portugal. Acho que 

há diferenças nas áreas da educação na China. Os alunos de Xangai têm mais 

facilidades para entrar nas universidades melhores da China. Algumas universidades de 

Xangai recrutam metade dos alunos de Xangai e a outra metade do resto de toda a 

China. Algumas províncias que têm poucas universidades têm essa desvantagem. 

Portugal é desenvolvido da mesma forma em todo o país. Na China algumas províncias 

têm condições muito diferentes e esses alunos deviam ter facilidades para entrar em 

alguma universidade. Há províncias sem condições de acesso à educação. Os 

professores ganham de forma diferente o seu ordenado. Os melhores professores só 

trabalham nas melhores universidades. 
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Transcrição da entrevista 14 

P14: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R15: Xangai. 

P14: É a sua primeira vez em Portugal? 

R14: Sim. 

P14: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R14: Em 2009, na Universidade de Xangai. 

P14: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R14: Aqui, a capacidade do uso prático da língua é mais valorizado do que na China. 

Temos mais exercícios da compreensão do oral e a expressão escrita, enquanto na 

China, a gramática é sempre mais analisada.  

P14: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R14: De facto, nunca sinto uma grande diferença entre a minha vida em Xangai e a de 

agora. Acho que com a globalização, a diferença entre culturas diferentes está a tornar-

se cada dia menor, por exemplo, quando tenho saudade da comida chinesa, também tem 

restaurante chinês aqui. Por isso, a maior diferença, ou seja, a adaptação é a língua, sem 

dúvida. 

P14: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R14: Confesso que não tinha esta intenção. Queria aprender a língua francesa, mas a 

minha nota no liceu não era suficiente para o departamento de francês, e o português é 

mais fácil para entrar. 

P14: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas? 

R14: Aprendi muito. Como já disse, melhorei a capacidade da língua que não é tão 

valorizado lá na China como aqui. Contudo, esperava mais conteúdo da história e da 

cultura, aqui, parece-me que é de mais centrado na língua.  
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P14: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R14: Costumo estar sozinho quando exploro algo novo, fico mais livre para fazer as 

atividades que quero fazer. Visitei o museu aqui em Lisboa e outras cidades em 

Portugal. Também vou à praia e à discoteca como os jovens aqui. 

P14: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R14: No primeiro semestre, frequentei o curso avançado com os meus colegas da China, 

portanto, já eramos conhecidos, digamos assim. Neste semestre, a turma anterior foi 

separada. Conheci as outras pessoas de outros fundos culturais. Há debate toda a 

semana durante a aula, e através do qual, realmente reconheço esta diferença do 

pensamento e comecei até a compreendê-la. Quanto à relação entre colegas das outras 

turmas, eu pessoalmente não tenho muitos contactos com eles, exceto os que já foram 

meus colegas. Falta este tipo de comunicação entre turmas para nos conhecermos. 

P14: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R14: Alguns. 

P14: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R14: Dou-me bem com o professor aqui em Portugal. Na China, de facto não vejo a 

grande diferença, mas como dizem os chineses sempre que “professor de um dia é o pai 

para sempre”, existe um mito de “intimidade” e “admiração” para com os professores. 

P14: Que escolaridade fez na China?  

R14: Curso de licenciatura da Língua e Literatura Portuguesas. 

P14: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R14: Escola secundária. 

P14: Sabe se a escolaridade dos seus pais foi igual à sua? Se não, sabe como foi? 

R14: Não, por causa de Revolução Cultural, não tinham muita educação na escola. 

P14: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  
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R14: A diferença já expliquei antes. Frequento no curso de licenciatura agora, e vim cá 

com a bolsa do Estado por um ano letivo. Depois, vou voltar para Xangai no sentido de 

acabar o curso de licenciatura. 

P14: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R14: Estudar, fazer exercícios e conversar com os colegas, na faculdade. 

P14: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros? - Quem? Família? Estado?  

R14: Foi decidido por mim próprio. 

P14: E a família, que papel teve nessa escolha? 

R14: Apoiou-me na escolha. 

P14: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R14: Família. 

P14: As despesas foram suportadas apenas pela família nuclear (pais) ou pela família 

alargada? 

R14: O meu curso de licenciatura em Xangai foi pago pelos meus pais, e agora, estou 

no terceiro ano da faculdade, e obtive uma bolsa de estudo do Estado para frequentar 

um ano letivo aqui em Portugal. 

P14: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 

R14: Acho bom, este valor atribuído foi importante.    

P14: De uma maneira geral a educação é valorizada na China? De que modo? 

R14: A educação na China valoriza sempre mais o trabalho de estudo da gramática. A 

capacidade de criatividade não é tão valorizada. 
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P14: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R14: A educação. Para muitos pais da China, a razão de ter uma boa educação é para ter 

um bom emprego e salário no futuro. Raramente os pais dizem que a educação é muito 

importante no sentido do desenvolvimento da personalidade e da natureza humana. 

Portanto, os conhecidos dizem sempre “ah, esta especializada ganha bem ou está a dar” 

quando sabem o que os filhos estudam na faculdade. Quando estão no liceu, os pais 

valorizam mais os cursos de licenciatura que têm a melhor saída económica. 

P14: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R14: A simpatia das pessoas deste país é agradável, mas eu sou da ásia, estou 

acostumado a ir ao centro comercial até a meia-noite e de ter o supermercado aberto 24 

horas. 

P14: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R14: Ainda estou a pensar, mas tenho interesse por jornalismo, publicação, edição e 

comunicação. 

P14: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê? 

R14: Acredito. Este projeto teve muito interesse para mim. Acho que a capacidade da 

língua não é só para falar, mas também é um novo conhecimento de cultura, da 

literatura e duma outra maneira de pensar. Acho essencial. 

 

Transcrição da entrevista 15 

P15: Boa tarde, com esta entrevista pretende-se saber quais os valores para a educação 

na China. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio de que região da China? 

R15: Macau 

P15: É a sua primeira vez em Portugal? 

R15: Sim 
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P15: Quando e onde fez o primeiro curso de língua portuguesa? 

R15: Há sete meses, cá em Portugal. 

P15: Como se sente a estudar num país estrangeiro como Portugal? 

R15: Antes de Portugal já estudei em Singapura e em Nova Iorque, por isso faço sempre 

comparação.  

P15: Como tem decorrido a sua adaptação? 

R15: Em geral para mim não tem grande problema para adaptar porque eu já vivi em 

muitos países, mas em Portugal foi muito difícil porque a mentalidade portuguesa, as 

coisas não correm tão rápido, tão eficientes como em Singapura os Estados Unidos ou 

mesmo em Macau, as coisas são muito mais rápidas.  

P15: Por que razão decidiu aprender a língua portuguesa? 

R15: Porque como sou de Macau, penso que temos uma ligação forte com Portugal e 

também no futuro a China quer criar uma ligação entre países lusófonos e a China e 

Macau vai ser uma plataforma para esta comunidade, como uma representação da China 

e eu acho que há muitas oportunidades e também porque eu tenho uma bolsa de estudos 

que me permitiu vir a Portugal não só aprender a língua e também cultura europeia. 

Como já tenho experiência na Ásia e Estados Unidos agora venho conhecer os 

europeus. Acho que aprender português é mais útil do que aprender francês ou 

espanhol. Também acho que me dá oportunidades de trabalho e negócio porque no 

nosso país ainda não há muitas pessoas que falam português e pode ser um nicho de 

mercado. É a única coisa boa, eu acho. 

P15: Durante muitos anos, cerca de trinta, o destino de estudo no estrangeiro era E.U.A. 

e Reino Unido, mas agora Portugal é a novidade como destino de estudo no estrangeiro, 

para terem melhores oportunidades de emprego. 

R15: Sim, mas para a mentalidade chinesa o mais importante é sempre Estados Unidos, 

eu também tenho essa mentalidade, acho também que há pessoas que ainda não 

conhecem Portugal e tem a ver com coisas práticas que é ir trabalhar para o Brasil. 

P15: O curso está a ir ao encontro das suas expectativas?  
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R15: Falta muito, eu acho que o ensino da língua portuguesa tem um grande potencial 

para melhorar. Se compararmos com a língua inglesa, por exemplo, quantos livros uma 

pessoa pode comprar para ler, na língua portuguesa falta. É que para desenvolver um 

país ou promover a cultura precisamos de livros e é um meio para os estrangeiros 

aprenderem coisas do país. Por exemplo, estou a aprender português e fora das aulas eu 

queria ler livros mas não sei onde encontrar livros fáceis mas não é livros de crianças, 

nem livros técnicos e precisávamos de apoio durante o curso e não temos. 

P15: Quando não está na faculdade, que atividades culturais ou outras desenvolve? 

(sozinho ou com colegas). 

R15: Quando eu cheguei e vi o programa pensei que era pequeno porque temos aulas 

em quatro dias e eu queria aprender português num ano. São dezasseis horas por 

semana. No outro sítio a minha vida era muito mais ocupada e eu não consigo viver só 

com dezasseis horas e então eu perguntei na faculdade se podia inscrever-me em duas 

turmas mas disseram que não. Quando cheguei não sabia nada e eu queria aprender a 

fundação (bases) mais rápido. O que fiz foi inscrever-me noutro curso, tinha dois, um 

aqui na faculdade e outro na escola privada. Tive que mudar o meu horário mas depois 

fiz cinco meses assim, mas também foi muito cansativo, mas acho que foi bom para 

mim. 

P15: Em que curso acha que se sentia melhor e a aprender mais? 

R15: Depende dos professores sempre, na privada aprendemos muito mais rápido e tem 

uma estrutura forte e os professores também são avaliados e a responsabilidade é maior, 

é muito diferente e podemos escolher, é muito mais flexível, mas também muito mais 

caro. Depende sempre dos professores porque acho que aqui na faculdade alguns 

professores são melhores do que no privado. Mas agora, por exemplo estou no nível 

avançado e se eu tivesse feito um caminho normal eu só estaria no nível elementar ou 

intermédio. Foi bom porque agora eu sei mais. Agora é só uma questão de praticar. 

Agora eu já não faço este curso da privada. 

P15: Quantas horas de aulas, por dia, tinha no curso da privada? 

R15: Três na privada e na faculdade quatro. 

P15: Quanto tempo estuda por dia? Onde? 
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R15: Eu não sou uma aluna convencional. Os meus colegas gostam muito de estar na 

biblioteca mas eu prefiro falar com as pessoas e escrevo porque também preciso de 

escrever. Ao mesmo tempo eu também estava a fazer um voluntariado social da EDP 

numa fundação e eu estava a fazer uma análise do mercado para esse projeto, mas era 

um pouco difícil porque eu tinha que conhecer as regiões e eu não conheço bem. 

P15: Como e porquê foi fazer esse projeto? 

R15: Porque eu sinto-me muito aborrecida na aula e procurei informações sobre 

conferências e cursos e descobri na universidade nova e fui assistir. Quando fui era a 

última aula deles mas naquele dia havia um orador que estava a apresentar o projeto e 

eu perguntei muitas coisas como se fosse uma aluna. Esta maneira de estar eu aprendi 

com os americanos que é ser mais enérgico ou agressivo. Mas quando eu faço perguntas 

acho que é bom para os outros porque o orador estava a perguntar se os alunos tinham 

perguntas e eles diziam que era ótimo mas não faziam perguntas. É importante o 

intercâmbio de ideias para melhorar os projetos. Depois nós falámos e eu disse que 

queria fazer voluntariado com eles. 

Quando não estou na faculdade, gosto de ir ao cinema com a minha amiga e passear 

para apanhar sol. 

P15: Como é a sua relação entre colegas da turma e das outras turmas? 

R15: Mais ou menos, o problema é que nas turmas há pessoas mais velhas e mais novas 

e ás vezes eles queriam faltar às aulas e acho alguns alunos muito imaturos. Para mim 

não faz muito sentido falar com eles. 

P15: Já conhecia os seus colegas de turma?  

R15: Não, eu vim sozinha, não conhecia ninguém, por isso é sempre uma relação nova. 

P15: Como se relaciona com os professores em Portugal? E na China?  

R15: Na China, por exemplo o meu professor tem cento e sessenta alunos, mas depende, 

também há turmas de vinte alunos, mas na minha opinião a relação não é tão próxima e 

não temos muitas oportunidades para falar com o professor sozinhos. Em Singapura e 

nos E.U. quando tenho perguntas eu posso ir ao gabinete do professor e falar uma hora 

com eles sobre o meu assunto e esta parte ajuda muito. Eles também são muito 
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responsáveis pelo nosso estudo. Eles não falam só do trabalho, também têm cuidado 

com os alunos e a sua integração. Na China, os trabalhos de casa são corrigidos pelo 

assistente do professor que não consegue dar resposta, mas em Singapura e nos E.U. o 

professor responde por e-mail a cada aluno pessoalmente e eu vejo qual o meu erro no 

trabalho e eu aprendi muito. 

P15: Que escolaridade fez na China?  

R15: Fiz licenciatura na China, em relações internacionais e mestrado duplo, nos E.U. 

(primeiro ano sobre política) e Singapura (segundo ano, sobre política da energia). 

P15: Sabe qual foi o percurso escolar dos seus pais? 

R15: A minha mãe só fez até terceiro ano do ensino básico e foi trabalhar para uma 

fábrica e o meu pai o secundário mas faleceu muito cedo. 

P15: Como caracteriza o tipo de ensino em Portugal? É muito diferente do ensino na 

China?  

R15: Acho que o tipo de ensino é muito tradicional e não oferece muitos recursos para 

os estudantes. Por exemplo, somos alunos estrangeiros e não há nenhuma atividade de 

apoio para conversar com portugueses. Aqui é só um instituto de línguas, nós pagamos 

e eles oferecem aulas e mais nada. 

P15: Acha que devia haver uma estratégia de comunicação dos alunos com o exterior? 

R15: Sim, aulas práticas. Também temos que saber o sistema da universidade e eu sinto 

que não estou numa universidade de Portugal, normalmente os cursos de licenciatura e 

mestrado não são assim. Este é muito específico, mas se estiver nos Estados Unidos, 

íamos fazer mais atividades fora para conhecer o país, não só pelas aulas, falta 

integração dos alunos. Outra questão é que o ensino está centrado no professor, tudo 

está concentrado no professor. Se o professor é responsável nós podemos aprender 

muitas coisas mas se não for faz outro tipo de ensino sem boas intenções. É aborrecido 

porque deixei o meu trabalho para vir estudar mas as professoras dizem sempre que é 

preciso mais tempo para aprender a língua. Mas em dois anos a aprendizagem tem a ver 

com o esforço mas também com o método de ensino. 

Na China não há muita interação, o professor é muito sério. 
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P15: Pode falar-nos um pouco do seu percurso escolar no seu país de origem e cá em 

Portugal? 

R15: O meu percurso escolar até à licenciatura foi todo feito em Macau 

P15: Pode dizer-se que tem tido sucesso académico. A que fatores atribui? 

R15: Trabalho mais, sei o que estou a fazer em Portugal e cada mês eu vejo os meus 

objetivos e o que quero realizar. 

P15: A escolha do curso (na China e em Portugal) partiu de si ou foi influenciado por 

outros? - Quem? Família? Estado?  

R15: Eu, para o curso de base, mas para aprender português não fui eu, foi uma 

fundação que dá bolsas para estudantes de direito, que não é o meu caso e nem me 

candidatei, mas como tinha muitos contactos com a organização, enviaram-me um e-

mail para saber se eu estava interessada. Senti inicialmente um conflito porque eu gosto 

de saber porque faço as escolhas e isto eu não escolhi e então respondi que não estava 

interessada, mas mais tarde pensei que poderia ser uma aventura e decidi vir fazer o 

curso de língua portuguesa. Tive também liberdade de escolha, para decidir o que 

estudar e assim, com o apoio deles vou agora estudar francês. 

P15: A partir de 1986 surgiu a lei da escolaridade obrigatória, revista em 2006, que 

estipulava 9 anos de escolaridade, surgindo também uma gradual isenção de despesas de 

forma a apoiar socialmente as famílias. A sua escolarização foi paga pela sua família ou 

teve direito a subsídios do estado?  

R15: Mãe e Tios e o estado mas com uma bolsa muito pequena. Quando perguntei à 

minha família se poderia ter o apoio financeiro deles para ir para Singapura, sem estar a 

trabalhar ao mesmo tempo, o retorno do investimento seria mais longo. O meu tio dizia 

que não havia problema porque eu era a única pessoa da grande família que tinha 

conseguido estudar mais e não precisávamos ter muito dinheiro mas a oportunidade de 

vida e por isso disse vai. Agora, na China muitas pessoas relacionam o estudo com 

dinheiro. 

P15: Como encara o apoio do Estado aos estudantes chineses que querem prosseguir 

estudos no estrangeiro? 
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R15: Esta é uma ideia com mais de dois mil anos, porque Confúcio defendia que quem 

estudar tem uma posição mais alta na sociedade. A nossa sociedade é muito diferente 

das outras. Havia pessoas que estudavam durante vinte anos só para fazer um exame 

para entrar no governo, na época dos imperadores. E agora para sair e ir para o 

estrangeiro estudar, a ideia já mudou um pouco, por exemplo há dez anos ou vinte anos 

era uma coisa ótima e as pessoas iam para os E.U. e Reino Unido, mas as pessoas 

ficavam lá porque há mais oportunidades fora. Agora a ideia mudou porque o país está a 

desenvolver, temos que ter muitas cunhas, ligações dentro do país e as pessoas pensam 

que é importante trabalhar uns anos dentro do país para ter mais contactos e subir 

socialmente ou ir para fora? A ideia agora é que as pessoas pensam que é importante ter 

uma certificação fora do país e isso significa que eles são diferentes porque conhecem 

mais realidades diferentes. Neste momento há muitos alunos que regressam de imediato 

à China porque o tempo é muito importante. 

P15: Quais os valores transmitidos na educação familiar e na educação escolar na 

China? 

R15: A minha mãe achou sempre que se tivesse estudado mais teria tido um trabalho 

melhor porque ela é muito trabalhadora, mas como falta a escrita não evoluiu muito 

socialmente. Ela também acha que é muito importante estudar, mas depois da 

licenciatura achava que eu não precisava estudar mais porque como somos mulheres, se 

estudamos mais é difícil encontrar um marido. Quando decidi ir a Singapura ela aceitou 

mas para vir para Portugal ela achou horrível porque diz que eu estou velha. 

P15: Quais pensa que estão a ser os aspetos positivos e negativos da sua experiência em 

Portugal? 

R15: Já disse alguns aspetos. Penso que em Portugal as pessoas sabem como viver. Eu 

aprendi como viver, em Portugal e também as pessoas têm relações mais perto umas das 

outras e são mais simpáticas. A família para os portuguese é muito importante, juntam 

toda a família quase todos os fins de semana, isso eu não costumo fazer. Gostam de 

tomar café e descansar. Os portugueses não têm uma capacidade de trabalho tão grande 

como os chineses, porque também não têm muita competição como nós na China. 

P15: Mesmo como estudantes o trabalho não é tão intenso como na China, não é? 
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R15: Sim claro, mas também na China há uma grande competição entre estudantes e as 

pessoas têm uma necessidade muito grande de chegar ao topo e por isso gerem muito o 

tempo, têm muito stress. 

P15: O que pretende fazer depois de concluir o curso? 

R15: Ainda não sei, estou a procurar, mas é claro vou trabalhar. Mas se não for usar o 

português na minha vida não faz mal, são oito meses ou um ano da minha vida. 

P15: Acha que este curso vai ser útil para a concretização desses projetos? Porquê?  

R15: Talvez, não sei. Eu tenho um sonho que é criar uma fundação como Bill Gates 

para dar apoio aos mais pobres e para dar apoio financeiro para pessoas que querem 

criar outras organizações para estimular a sociedade e fazer coisas mais diferentes como 

um programa para ajudar outras pessoas, programa para resolver o problema do 

aquecimento do clima e para resolver o problema da droga. Eu queria uma sociedade 

mais diferente, com mais variedade, porque na China, na nossa sociedade as pessoas 

têm quase todas o mesmo caminho e as pessoas andam para o mesmo objetivo. Isto  não 

é a vontade das pessoas e eu acho que esta situação tem que mudar,  senão a vida fica 

muito triste. Também, como eu já disse, nós temos muitos problemas sociais que temos 

que resolver com o governo mas também com a sociedade civil, elas também têm que 

fazer muitas coisas e por isso eu queria criar essa fundação, mas não só para a China, 

mas na Ásia, mas sobretudo na China que é onde eu tenho uma ligação mais forte e para 

desenvolver mais. 

P15: Eu acho que você vai conseguir porque para além de ser uma pessoa muito 

trabalhadora, tem uma grande motivação mas também capacidade de visão. 

R15: Eu aprendi tudo isto nos E.U. onde conheci pessoas com grandes ideias e 

iniciativas. Na China é como ter uma caixa e nós só podemos funcionar dentro da caixa, 

mas nos E.U. a ideia é sempre sair para fora da caixa Agora funciono sem caixa e o 

pensamento é livre. 

P15: Gostava de voltar a trabalhar nos E.U. ou voltar para a China. 

R15: Voltar para a China é sempre o meu pensamento. 
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