
LHINA ENSINO DO PORTUGUÊS DISPARA NO CONTINENTE E ARRISCA SATURAR MERCADO

Ifl DA OFERTA

E DA PROCURA
Com o investimento entre a China e os países da lusofonia a

crescer a um ritmo acelerado, também o estudo do português
tem sido uma aposta cada vez mais forte do ensino chinês. Sem
contar com Macau e Hong Kong, existem na China 25 univer-
sidades que ensinam a língua de Camões, a alunos que têm à

espera um mercado de trabalho cada vez mais competitivo



NUM

dos edifícios da

Universidade de Estudos

Estrangeiros de Pequim
(Beiwai), quase cem alu-

nos e ex-alunos, oriundos
de toda a China, aguar-

dam por um exame de português,
um projecto de vida que atrai cada

vez mais chineses,

"Espero conseguir com este

certificado [CAPLE t Centro de

Avaliação de Português Língua
Estrangeira] ter mais oportunida-
des de emprego", explica à agên-
cia Lusa Zelma, que viajou deste

Tianjin, cidade portuária a 120

quilómetros de Pequim, ilustrando

a crescente competitividade no
mercado de trabalho para licen-
ciados em português, língua que,
até há pouco, significava emprego
certo na China.

A mais antiga licenciatura em

língua portuguesa da República

Popular da China foi criada em

1961, precisamente na BeíwaL
Durante quase vinte anos, aquele
curso foi o único do género no pais
e, até ao final da década de 1990,

surgiu apenas mais um, em Xangai.
No entanto, o ensino do portu-

guês no continente chinês registou
um crescimento acelerado nos
últimos 20 anos, coincidindo com

o retorno de Macau à soberania

de Pequim, que confiou á região
o papel de plataforma comercial

com os países lusófonos.

A evolução das trocas comer-
ciais entre a China e a lusofonia,

que só em 2018 se cifraram em
147-354 milhões de dólares, um
aumento de 25*31 por cento, em

termos homólogos, geraram uma
crescente necessidade em formar

quadros para trabalhar com os

países de língua portuguesa
Hoje, não contando com Macau

e Hong Kong, há 25 universidades
chinesas que ensinam português,

abrangendo mais de 1 . 500 estudan-

tes. No entanto, o rápido aumento
da oferta está a dificultar a vida aos

profissionais da área, habituados

outrora a receberem propostas de

trabalho mesmo antes de termina-

rem o curso.

"Para quem tem apenas licen-

ciatura, encontrar emprego na

China tornou-se difícil", diz Isabel,

que entrou em 2008 para ? curso de

português da Universidade Normal
de Harbin, no nordeste da China, e

tirou depois uma pós-graduação na
Universidade deMacau.^Optei por
estudar português porque na altura

havia escassez de profissionais
com conhecimentos da língua",
recorda. "Mas, nos últimos anos,
o mercado tornou-se mais com-

petitivo".

NOVAS OPORTUNIDADES

Para os recém-licenciados que
rumam a Pequim ou Xangai, as

duas principais metrópoles do país,
e que estão entre as cidades com
mais alto custo de vida do mundo,
o salário inicial varia entre 7.000
e 8,000 yuan.

Um intérprete simultâneo chi-

nês - português e vice-versa pode
receber até 10,000 yuan por dia de

trabalho, geralmente a acompanhar

delegações de empresários ouvisitas

oficiais, mas trata-se de uma tarefa

ocasional e executada apenas pelos

profissionais mais experientes.
Já quem está disposto a rumar

a África "continua a ter muitas

oportunidades*, conta Isabel.

Em Angola ou Moçambique
um intérprete e tradutor numa das

centenas de empresas chinesas

que ali operam na construção de

infra-estruturas, sector energético
ou mineração, recebe por ano entre

200.000 e 400.000 yuan, segundo
estimativas da agência Lusa, com
base em ofertas de emprego difun-
didas em portais chineses.

Amaior exigência no mercado de

trabalho levou a Beiwaia elevar este

ano o seu departamento de estudos

de língua portuguesa ao estatuto de

faculdade, visando complementar o

ensinoda língua comconhecimenlos

"mais aprofundados" sobreos países
lusófonos e"aumentaro intercâmbio

internacional", diz ã agência Lusa a

directora, Patrícia Júl
"É um passo natural, que nos

permite ter mais recursos, mais

possibilidades e mais alunos e

professores", explica. "Com esta

evolução, abriremos mais cadeiras,

em cinco área de estudo: linguistica,

tradução, literatura, ciência política,
economia e comércio", detalha.

Entre os licenciados há tam-
bém quem opte por reforçar o seu

curriculum com um mestrado em

Portugal ou no Brasil. Zelma, por
exemplo, vai em breve começar
um mestrado na Universidade de

Lisboa, permitindo-lhe também

conhecer melhor um país cuja
História aprendeu ainda no ensino

secundário. "Fui sempre aluna da
área das Humanidades e sempre

gostei muito de História, conheço
bem o período dos Descobrimen-

tos", conta.

APOSTA INAUGURAL

A primeira faculdade dedicada ao

português na China continental,
a Universidade de Estudos Es-

trangeiros de Pequim (Beiwai),
vai complementar o ensino da

língua com conhecimentos "mais

aprofundados" sobre os países lu-

sofonos e "aumentar o intercâmbio

internacional", revelou à agência
Lusa a diretora antes do final do

anterior ano lectivo.
"E um passo natural, que nos

permitirá ter mais recursos, mais

possibilidades e mais alunos e

professores", explicou a directora

do departamento de português
da recém-formada Faculdade de

Estudos Hispânicos e Portugueses,
de Beiwai.

Anova instituição vai ter como

génese a elevação do estatuto
do mais antigo departamento de

ensino do português na China

continental, aberto em 1961, impli-
cando um aumento do orçamento
para contratação de corpo docente



e organização de actividades e

palestras.

Até 1999, apenas a Beíwaí e

a Universidade de Estudos Inter-
nacionais de Xangai ofereciam
licenciaturas em português.

O estabelecimento de uma facul-

dadepemiítiri no entanto, "construir

um sistema de conhecimento mais

aprofundado, mais sistemático",
sobre a lusofonia, detalhou à altura

Patrícia Jin. "Com esta evolução,
abriremos mais cadeiras, em cinco

área de estudo: linguistica, tradução,

literatura, ciência política, economia

e comércio", explicou. "Os alunos

terão uma parte obrigatória e central,
ensinada em português, mas também

acesso aos cursos de outras faculda-

des", disse.

A EXPANSÃO

A instituição abarcará quatrocentros,
incluindo o Centro Beiwai -Univer-
sidade de Lisboa -Instituto Camões;

uma fundação e uma editora de

manuais de ensino da língua
O aumento do orçamento per-

mitirá ainda alargar o corpo docen-

te, actualmente composto por oito

professores chineses, uma leitora

portuguesa e um leitor brasileiro,
e organizar palestras. "Só neste

semestre realizamos seis palestras

académicas, com a participação de

professores chineses, portugueses
e brasileiros, de diferentes discipli-
nas", sintetizou Jin,

A aposta da 'beiwai' reflecte

a crescente necessidade da China

em formar melhores quadros para
trabalhar com os países de língua

portuguesa, face à evolução das

trocas comerciaiSj que só em 2018
se cifraram em 147354 milhões de

dólares, um aumento de 25,31 por
cento, em termos homólogos. O

destaque vai sobretudo para Angola
e Brasil, cujas trocas com a China

compõem a maioria deste comércio.

Porém, a chegada ao mercado

de trabalho de um número cada

vez maior de quadros qualific ados

especializados em português está

a aumentar a pressão na busca por
um emprego, que antes era uma

garantia. *

A maior exigência no

mercado de trabalho

levou a Beiwai a

elevar este ano o seu

departamento de

estudos de língua

portuguesa ao estatuto

de faculdade, visando

complementar o ensino

com conhecimentos

"mais aprofundados"
sobre os países
lusófonos

Um intérprete
simuhâneo chinês

- português evice-

versa pode receber até

flJMOwnpordiade
trabalho, geralmente a

acompanhar delegações

de empresários ou visitas

oficiais, mas trata-se de

uma tarefe ocasional

e executada apenas

pelos profissionais
mais experientes

Tara quem tem

apenas lkendatur a,
encontrar emprego na
China tornou-se difícil

Optei por estudar

português porque na
altura havia escassez

de profissionais

com conhecimentos

da língua, Mas,
nos últimos anos, o

mercado tornou-se

mais competitivo."
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