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resumo 

 

 

O presente trabalho propõe-se identificar as diferenças culturais que dificultam 

a integração do estudante estrangeiro num contexto universitário diferente do 

do seu país de origem, tomando como sujeitos da investigação alunos 

portugueses que entraram em universidades chinesas e alunos chineses que 

entraram em universidades portuguesas no ano de 2007.  

 

O trabalho pretende ser um contributo para um melhor entendimento da 

dinâmica das relações interpessoais na China e em Portugal, com destaque das 

diferenças culturais que obstam a uma integração serena dos estudantes de 

ambos os países, sugerindo princípios de orientação que são do interesse das 

instituições, de forma a permitirem um intercâmbio bem sucedido. 
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abstract 

 

The goal of this dissertation is to identify the cultural differences the foreign 

student faces during the integration process. The subjects are Portuguese 

students who entered Chinese universities and Chinese students who entered 

Portuguese universities in the year 2007. 

 

The study aims at a better understanding of the China-Portugal relationship 

dynamics taking into consideration the cultural differences that may hinder the 

integration of students from both countries, suggesting principles for an 

orientation program and pointing out the university’s responsibility in 

promoting the latter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É na era pós 2ª Guerra Mundial, quando as empresas procuravam expandir-se além fronteiras 

e os governos estabelecer relações diplomáticas e comerciais com congéneres de outros 

países, que surgiu a necessidade de desenvolver estudos no campo da comunicação 

intercultural. A falta de preparação dos funcionários destacados para trabalhar no exterior 

impulsionou o desenvolvimento de programas de formação que lhes permitissem 

movimentar-se à vontade em ambientes culturalmente diferentes dos seus países de origem. 

 

Num sentido lato, podemos definir comunicação intercultural como uma área de estudo que 

observa a maneira como pessoas provenientes de contextos culturais diferentes procuram 

comunicar entre si; e competência intercultural como o nível de sucesso atingido na 

interacção entre indivíduos de culturas diferentes. Neste sentido, esta dissertação visa 

identificar as diferenças culturais que o estudante estrangeiro enfrenta durante o processo de 

integração, tomando como sujeitos da investigação alunos portugueses que entraram em 

universidades chinesas, e alunos chineses que entraram em universidades portuguesas, no 

ano de 2007. 

 

Em concreto, foram recolhidos dados durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2008, 

tendo as informações sido obtidas através de questionários preenchidos pelos estudantes, 

assim como através da análise de dados documentais de universidades portuguesas e 

chinesas. Foram apreciados factores de ordem pessoal, de ordem interna à universidade e de 

ordem externa à universidade. 

 

O trabalho visa destacar os factores que influenciam a integração do aluno estrangeiro num 

novo ambiente académico de forma a atingir um melhor entendimento da dinâmica das 

relações interculturais, e que, ao mesmo tempo, permita as instituições analisar a perspectiva 

do aluno e aferir o grau de sucesso do intercâmbio de estudantes. 
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1.1 Antecedentes 

 

Num mundo que se transformou numa “aldeia global” e, por isso mesmo, interdependente, 

o domínio da comunicação intercultural é uma necessidade vital para o entendimento entre 

os povos. 

 

Um bom nível de competência intercultural requer de um indivíduo, basicamente, 

características como a sensibilidade e a auto-consciência, que permitem compreender 

comportamentos e maneiras de pensar diferentes, assim como a capacidade de expressar 

as suas opiniões de maneira clara, mantendo-se flexível, quando possível, e directo, quando 

necessário. O indivíduo interculturalmente competente deve reunir de igual forma as 

seguintes características: 

 

→ Conhecimento (históricos e culturais sobre outras comunidades), 

→ Empatia (compreender os sentimentos e necessidades das outras pessoas) e  

→ Auto-confiança (saber definir os seus objectivos, ter consciência dos seus pontos fortes 

e fracos, assim como estabilidade emocional) 

 

A intensificação das trocas comerciais, o investimento estrangeiro, o fluxo de capitais, os 

movimentos de migração, a deslocalização de produções ou a difusão tecnológica, entre 

outros, deram um grande impulso ao estudo dos processos de comunicação intercultural na 

área dos negócios, da diplomacia e da ciência, e , numa visão mais ampla, concorrem para o 

entendimento entre os povos. 

 

A globalização da economia pôs em destaque a necessidade de globalização das carreiras e, 

consequentemente, a intensificação da comunicação com diferentes culturas. Prova disso é 

o número de vistos consulares, emitidos para viagens de negócios a países extra 

comunitários, que tem tido um crescimento acelerado, assim como vistos de permanência 
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de trabalho, em grande parte para executivos que são deslocados para subsidiárias das suas 

empresas em todo o mundo. 

 

Mas será que a globalização caminha no sentido de criar uma cultura mundial homogénea, 

favorecendo a uniformidade, esbatendo a diversidade e possibilitando o planeamento das 

estratégias de uma empresa assumindo um automático entendimento mútuo? 

Muito pelo contrário, constatamos que as nações trabalham no sentido de preservar e 

divulgar a sua identidade cultural, de forma bilateral, dando especial atenção às camadas 

mais jovens da população, através da cooperação e da internacionalização dos estudos 

superiores, envolvendo professores, alunos e instituições neste processo. 

 

A estratégia de uma organização e formulada de modo a maximizar os seus pontos fortes e 

minimizar as suas fraquezas, sendo que, no estado actual da civilização, as suas competências 

no campo multicultural representam uma vantagem competitiva. Cabe ao empresário orientar 

a sua organização de forma a rodear-se de agentes que possuam espíritos abertos e 

receptivos, priveligiando a inovação e a flexibilidade. 

 

Num contexto de globalização e diversidade cultural, um candidato a um emprego com um 

trajecto académico ou profissional internacional, é uma aquisição valiosa para o sucesso da 

empresa, dentro ou fora das suas fronteiras. 

 

Estudantes que tenham vivido uma realidade cultural diferente da do seu país natal, têm uma 

vantagem apreciável ao entrarem no mundo do trabalho, pois esta experiência é, regra 

comum, valorizada pelos empresários como reveladora de um sinal de consciência cultural, 

independência, adaptação e sobrevivência, na maioria dos casos, radicalmente diferente 

daquele do seu país de origem. 
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Ao estudar no estrangeiro o estudante interage, inevitavelmente, com indivíduos de 

contextos sócio-culturais diferentes, tendo a oportunidade inestimável de observar quão 

diversa é a leitura de um mesmo acontecimento feita através de perspectivas culturais 

diferentes. 

O intercâmbio de estudantes tem um papel do mais alto relevo na promoção da qualificação 

dos recursos humanos, tanto ao nível do conhecimento como no campo transaccional, e que 

se revela de grande interesse especificamente às empresas que pretendem operar no 

mercado internacional. 

 

De um ponto de vista individual, estudar fora do país é, sem dúvida, uma oportunidade 

importante para aqueles que estão interessados em conhecer outras culturas, em virtude do 

contacto, mais ou menos prolongado, com um quotidiano diferente. Para além disto, permite 

o acesso a um conjunto de oportunidades por vezes mais vantajosas do que as do seu país 

de origem – este factor é muito comum no caso de estudantes provenientes de países em 

vias de desenvolvimento, quando inseridos em instituições de ensino em países que são 

grandes potências mundiais - e que podem variar desde a oferta de cursos disponíveis, 

valorização do curriculum que decorre da reputação académica da instituição que vai 

frequentar, a vantagens financeiras no médio/longo prazo. 

 

A internacionalização do ensino superior levou ao fenómeno em grande escala 

dos estudos no estrangeiro. Os estudantes passam curtos períodos em visitas de 

estudo ou um ano ou mais em cursos em universidades estrangeiras. No 

entanto, estudar fora não pode ser dissociado de aprender a viver num país e 

numa cultura diferentes. A necessidade de adaptação a um novo sistema de 

educação é óbvio mas as dificuldades inevitáveis de viver noutra cultura por 

causa dos estudos são também uma importante faceta de toda a experiência. 

(Byram et al, 2006) 
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A análise das diferenças entre culturas e a importância que a integração do aluno num meio 

académico e num quotidiano diferentes representa, é um tema que poderá contribuir para 

a análise e reflexão dos programas de orientação/integração das instituições académicas, 

no sentido de aferir o nível de sucesso que o objectivo da massificação do ensino superior 

se propôs atingir no que respeita a transferência de conhecimentos, a interacção 

multicultural e aquisição efectiva de competências das gerações que estão prestes a entrar 

num mercado de trabalho global. 
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1.2 Tendências 

 

1.2.1 República Popular da China 

 

No período mais recente da História da República Popular da China e após décadas de 

isolamento determinadas pela estratégia de um regime comunista totalitário, liderado por 

Mao Tse Tung, cuja morte ocorrreu em 1976, a China começou a esboçar uma ligeira 

abertura, em 1978, com as reformas económicas aprovadas no 3º Plenário do 11º 

Congresso do Comité Central do Partido. A “Política das Quatro Modernizações” 

(agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia) veio, de facto, contribuir para 

que a China viesse, a seu tempo, a constituir-se na economia da Ásia Oriental com o mais 

elevado ritmo de crescimento económico e de transformação estrutural. 

 

Uma importante fase do processo de reformas foi a alteração das relações económicas 

externas. Privilegiava-se agora a abertura da economia chinesa ao exterior através, 

nomeadamente, da liberalização do acesso de empresas estrangeiras ao mercado nacional. 

No âmbito destas novas directrizes realizaram-se alterações fundamentais como a 

liberalização do investimento estrangeiro directo, regulamentação da associação entre 

empresas chinesas e estrangeiras e a criação de Zonas Económicas Especiais. Terminava 

assim o desenvolvimento “para dentro” que caracterizara a governação de Mao Tse Tung, 

entre 1945 e 1978, e iniciava-se a adopção de uma estratégia de desenvolvimento mais 

aberta ao mercado internacional. 

 

Esta abertura progressiva foi, no entanto, feita de uma forma faseada e cautelosa: a velha 

ideologia colectivista ainda persistente e o receio de se desencadear um processo de difícil 

controlo, levaram a que as inovações introduzidas tivessem, inicialmente, uma característica 

algo experimental. Não é de estranhar, portanto, que para iniciar este processo as 
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autoridades centrais tivessem escolhido a região sul do país, deixando o “coração” da China, 

o Norte e o Centro, isolados das eventuais influências perniciosas que se viessem a verificar. 

 

Em Outubro de 1984, iniciando o que se poderá considerar como a 2ª fase do processo de 

reformas, foi decidido no Terceiro Plenário do 12º Congresso do PCC aprofundá-las, 

aumentando o grau de autonomia das empresas públicas e liberalizando um pouco mais o 

comércio externo e o investimento estrangeiro. Passava-se assim de uma estratégia de 

abertura controlada da economia e de um abandono progressivo de uma produção orientada 

para satisfazer a procura interna, a uma estratégia de maior integração na economia 

internacional, orientada para a produção de bens exportáveis. 

 

Nesta altura, tornou-se evidente que, para atingir os objectivos de modernização, era 

necessário desenvolver a ciência, a tecnologia e os recursos intelectuais, elevando o nível de 

escolar da população. Neste contexto, foi implementada a frequência escolar obrigatória até 

ao 9º ano, sendo os encargos financeiros da responsabilidade do Estado, chegando mesmo a 

instituir-se um subsídio para alunos com dificuldades financeiras. Embora inicialmente os 

recursos destinados à educação se tenham concentrado principalmente nas escolas básicas 

até ao 3º ciclo, o Governo Central Chinês continuou as reformas, reconhecendo a grande 

importância de progredir no sentido de elevar o nível de qualificação dos seus cidadãos. 

Assim, foram adoptadas medidas que priveligiaram o intercâmbio entre docentes de 

instituições de ensino superior chinesas e estrangeiras, convites a professores estrangeiros de 

destaque para leccionarem em universidades chinesas e vice-versa, implementação de 

centros de cultura chinesa noutros países e que contribuiu para elevar a reputação académica 

das instituições de ensino superior chinesa. Ao mesmo tempo, foi fortemente incentivada a 

frequência do ensino superior pelos alunos chineses e o intercâmbio estudantil. 

 

Podemos apontar como principais factores de atracção que levam à China um crescente 

número de estudantes estrangeiros, o seu extraordinário desenvolvimento económico, a sua 
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crescente influência política no plano internacional, o reconhecimento do nível de qualidade 

do ensino superior e a estabilidade político-social do país. 

 

De acordo com o vice-director do departamento de Cooperação Internacional do Ministério 

da Educação, Liu Baoli (2006, 19 Janeiro), «O governo chinês valoriza a cooperação 

educacional com países estrangeiros e é com satisfação que acolhe mais estudantes 

estrangeiros na China». De facto, o número de estudantes estrangeiros na China mostrou 

um aumento regular de 20% ao ano, nos últimos cinco anos. 

 

Salienta-se uma vez mais que a globalização da economia implica a necessidade de 

comunicação com outros povos e outras culturas, e a notável emergência da China e um 

factor determinante no aumento de afluência de estudantes estrangeiros, revelando a 

antecipação das expectativas daqueles que brevemente entrarão no mundo do trabalho. 

 

 

1.2.2 Europa 

 

Numa perspectiva de política educativa, iniciou-se, informalmente, em Maio de 1998 o 

chamado Processo de Bolonha, com a Declaração de Sorbonne, que se consolidou 

oficialmente com a Declaração de Bolonha em Junho de 1999. 

 

Esta declaração define um conjunto de etapas e de passos a dar pelos sistemas de ensino 

superior europeus no sentido de construir, até ao final da presente década, um espaço 

europeu de ensino superior globalmente harmonizado. 

 

O Processo de Bolonha avança o propósito da construção de um Espaço Europeu do Ensino 

Superior, coeso, competitivo e atractivo para docentes e alunos, europeus e de países 

terceiros, promovendo a sua mobilidade e a empregabilidade de diplomados. 
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A ideia base é de, salvaguardadas as especificidades nacionais, tornar possível a um estudante 

de qualquer estabelecimento de ensino superior, iniciar a sua formação académica, continuar 

os seus estudos, concluir a sua formação superior e obter um diploma europeu reconhecido 

em qualquer universidade todos os Estados-membros da União Europeia. Para tal pressupõe-

se que as instituições de ensino superior passem a funcionar de modo integrado, num espaço 

aberto antecipadamente delineado, e regido por mecanismos de formação e reconhecimento 

de graus académicos, à partida, homogéneos. 

 

Com a uniformização das estruturas de ensino superior e com a adopção de quadros comuns 

de competências, os diplomas serão reconhecidos em todos os 45 países participantes no 

Processo. 

 

A harmonização das estruturas do ensino superior conduzirá, por sua vez, a uma Europa da 

ciência e do conhecimento e, mais concretamente ainda, a um espaço comum europeu de 

ciência e de ensino superior, com capacidade de atracção de estudantes à escala europeia e 

intercontinental. 

 

Por outro lado, a mobilidade de docentes e de estudantes pretende atingir níveis que 

permitirão a visibilidade deste processo tanto a nível europeu como a nível mundial. A 

mobilidade constitui, por si só, uma fonte de aprendizagem; o contacto com regiões diversas 

e com as diferentes realidades linguísticas, culturais, sociais e religiosas representa um 

contributo decisivo para a dimensão europeia, para a educação, para a cidadania e para o 

desenvolvimento. 

 

Do ponto de vista da estratégia comunitária da União Europeia, o Processo de Bolonha 

(embora não sendo uma iniciativa da UE) enquadra-se na agenda política delineada pelos 

Chefes de Estado e de Governo, na Cimeira Europeia de Lisboa (2000), prosseguida na cimeira 
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de Barcelona (2002), a qual definiu o objectivo de, até 2010, fazer da Europa: «a economia do 

conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz de um crescimento 

económico duradouro acompanhado de uma melhoria quantitativa e qualitativa do emprego 

e de maior coesão social.» 

 

Torna-se assim evidente a necessidade de se criarem laços que proporcionem uma 

integração e sinergia entre culturas, não só a nível europeu, como mundial, com inevitável 

primazia com economias emergentes, entre as quais a China. 

 

 

1.3 Relevância do Tema 

 

É de grande importância para o futuro das nações promover um maior intercâmbio de 

estudantes - factor que tem incentivado a China a receber cada vez mais estudantes 

estrangeiros nos últimos anos. De acordo com o China Scholarship Council, em 2005, a China 

recebeu mais de 141 000 estudantes originários de 179 países, que foram distribuídos por 

464 instituições de ensino superior, e que se estendeu a 31 províncias. 

 

Proveniência da massa estudantil por continente: 

 

� Ásia:  75,73% 

� Europa: 11,67%  

� América: 9,37% 

� África: 1,95% 

� Oceania: 1,28% 

 

Em 2002, foi assinado um acordo de cooperação entre o Ministério da Educação chinês e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Educação Superior português. Deste modo, são 
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atribuídas 10 bolsas anualmente: 6 são concedidas a estudantes chineses para estudarem em 

Portugal e 4 são concedidas a estudantes portugueses que queiram estudar na China. 

 

Igualmente o Instituto Camões e a Fundação Oriente disponibilizam bolsas para estudantes 

de ambos os países, cujo número é variável. 

 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), organismo do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Educação Superior, concede a maior parte das bolsas e financiamentos na 

sequência de avaliação de mérito de propostas de instituições, equipas de investigação e 

indivíduos apresentadas em concursos públicos, e também através de acordos de cooperação 

e outras formas de apoio em parceria com universidades e outras instituições públicas e 

privadas. 

 

No entanto, no que diz respeito ao intercâmbio de estudantes entre Portugal e China há 

espaço para se fazer ainda mais. Segundo dados da Embaixada de Portugal em Pequim, 

referentes ao ano de 2005, existem cerca de 100 estudantes chineses em Portugal e apenas 

sete estudantes portugueses na China (num universo de cerca de 5500 oriundos da Europa). 

 

Baseada em relatos de colegas que fizeram parte de programas de mobilidade e na minha 

própria experiência, pude concluir que a experiência no estrangeiro não é sempre fácil. Quais 

serão então os principais factores que dão origem a estas dificuldades de integração? 

 

Autores, como Trompenaars, defendem que é impossível compreender outras culturas. No 

entanto, a consciência da existência de diferenças culturais, a percepção de que elas 

afectam a integração de qualquer expatriado (seja a curto ou longo prazo) e o 

conhecimento de traços básicos de outras culturas (assim como da nossa própria cultura) 

minimizam o choque cultural, permitindo-nos interagir com maior sucesso com os 

indivíduos de realidades culturais diferentes. 



 
21 

Para estudantes que experimentaram na primeira pessoa diferenças culturais é mais fácil 

identificar as razões de tal diversidades. 

 

Neste sentido, os programas de mobilidade trazem vantagens não só a nível do 

desenvolvimento linguístico como também a oportunidade de experienciar a diversidade 

cultural em primeira-mão. Viver o quotidiano de uma cultura diferente dá ao indivíduo a 

oportunidade de desenvolver novas capacidades de interacção e reacção em situaçãos 

desconhecidas; expandir a sua visão do mundo (reavaliando todo o seu conjunto de 

premissas básicas); e aprender a conhecer-se melhor (o contacto com novas ideias e 

perspectivas torna-se um desafio de avaliação de valores e conceitos que até aí lhe eram 

estranhos). 

 

O indivíduo sujeito a um tão vasto turbilhão de vivências e emoções, tem a oportunidade 

de adquirir um nível de sabedoria que o transforma num “cidadão do mundo” - aquele que 

oferece valor à sociedade utilizando o conhecimento adquirido através do contacto com 

contextos culturais diversos. 

 

O trabalhador que viajou pelo mundo será mais facilmente capaz de conviver e trabalhar em 

harmonia com pessoas provenientes de contextos culturais diferentes do seu e, 

consequentemente, converter as competências acumuladas ao longo do seu percurso num 

valor acrescentado em favor da empresa que representa. 

 

Hoje em dia, as empresas desenvolvem as suas estratégias de marketing e publicidade em 

função de um mercado global altamente competitivo, tendo em atenção a importância do 

domínio do campo da comunicação intercultural. Os diferentes mercados expressam-se nas 

suas línguas nativas e reagem de acordo com as suas tradições culturais, desenvolvendo 

laços de afinidade com as marcas que comunicam dentro do contexto do seu mercado. 
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No plano das instituições de ensino superior a estratégia de aliciamento e acolhimento do 

aluno de intercâmbio deve ser tratada com o maior cuidado. As universidades são locais 

privilegiados para a vivência multicultural e podem dar um enorme contributo no sentido 

da abertura de espírito, cooperação, tolerância e flexibilidade. 

 

 

1.4 Escolha do Tema 

 

No ano lectivo de 2006/2007 e através de uma bolsa de um ano atribuída pelo Instituto 

Camões, em colaboração com o China Scholarship Council, tive a oportunidade de 

frequentar um Curso de Língua e Cultura Chinesa na Huazhong Normal University, em 

Wuhan, província de Hubei, na parte central da China. 

 

Embora algumas tradições chinesas tivessem sido abordadas pelos vários docentes de 

chinês ao longo do curso na Universidade de Aveiro, rapidamente percebi que a realidade 

era muito mais vasta do que antecipava. 

 

Num país em que as regras de convívio em sociedade tem um grande peso, apercebi-me que 

a diferença de valores culturais pode facilmente chocar os habitantes locais e causar situações 

de constrangimento. 

 

Um exemplo simples desta realidade é a forma como as saudações entre indivíduos – entre 

nós, por norma, calorosas e informais (aperto de mão, troca de beijos, abraços) – causam um 

enorme desconforto na sociedade chinesa, que tende a reprimir emoções e a evitar o 

contacto físico. 

 

Trompenaars compara o papel da cultura para o Homem ao papel da água para o peixe. Um 

peixe apenas toma consciência da existência da água e do quanto necessita dela quando está 
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fora dela. A cultura para o Homem é como a água para o peixe. É ela o nosso apoio, é de 

acordo com ela que agimos e vivemos e só tomamos consciência da sua existência quando 

saímos dela. 

 

Já durante o período de mestrado em Portugal frequentei a disciplina de Relações 

Interculturais, na qual analisamos o papel da cultura na comunicação para um melhor 

entendimento da dinâmica das relações interculturais. No decurso desta disciplina tivemos a 

oportunidade de conhecer o trabalho de investigação de uma aluna de doutoramento 

chinesa (a Dr.ª Tian Bo Li), e numa conversa informal entre ela e a minha turma, pude 

aperceber-me das dificuldades que ela própria tinha enfrentado durante a sua integração no 

sistema de ensino superior e vida social portugueses – da mesma forma que eu enfrentara na 

China. 

 

Consolidei, deste modo, o que aprendera às próprias custas: a falta de preparação e de apoio 

para gerir as diferenças culturais pode constituir uma desagradável experiência e interferir nas 

expectativas que tínhamos antes de chegar. 

 

É aqui que surge a minha afinidade em relação ao tema da integração cultural, e que me 

levou a escolhê-lo para tema na minha dissertação de mestrado. 

 

 

1.5 Objectivos do Trabalho 

 

Esta dissertação tem como objectivo geral permitir um melhor entendimento da dinâmica 

das relações interculturais, no contexto do quotidiano da vida académica e nas relações 

interpessoais entre chineses e portugueses, numa perspectiva das diferenças culturais que 

obstam à fácil integração dos estudantes de ambos os países. 
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Para atingir este objectivo, apresentam-se os seguintes pontos: 

 

→ Analisar situações no contacto intercultural; 

→ Identificar e analisar situações de choque cultural que sejam susceptíveis de gerar 

conflito; 

→ Examinar pontos de convergência e divergência das sociedades portuguesa e chinesa; 

→ Identificar as diferenças culturais que mais contribuem para a dificuldade de integração; 

→ Sugerir atitudes e competências culturais que contribuam para uma mais fácil 

integração; 

→ Contribuir para a reflexão sobre os programas de acolhimento das universidades. 

 

 

1.6 Metodologia 

 

“O objectivo da pesquisa é descobrir respostas para perguntas, através do emprego de 

processos científicos” (Selltiz et al, 1975). Processos científicos consistem em métodos 

criados para assegurar um certo significado e precisão na busca de respostas na pesquisa. 

Estas respostas devem ser significativas e precisas, tanto quanto possível. 

 

O processo de investigação inicia-se com a formulação adequada dos objectivos da 

pesquisa. Tais objectivos podem ser agrupados em três tipos: 

 

a) Estudos formuladores ou exploratórios: em que se procura aprofundar conhecimentos 

sobre um fenómeno ou conseguir uma nova perspectiva a seu respeito, tentando 

examinar os factores que poderão dar origem a novas hipóteses sobre este 

fenómeno específico. 

 

b) Estudos descritivos: em que se procura apresentar as características de certo 
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fenómeno, situação ou grupo de indivíduos de forma precisa, ou ainda conhecer a 

frequência com que dado fenómeno ocorre. Neste caso, a exactidão é importante, 

sendo fundamental eliminar possíveis desvios e focar-se na precisão da obtenção da 

prova procurada. 

 

c) Estudos para verificação causal: em que se procura verificar uma hipótese de relação 

causal entre variáveis. Esta pesquisa exige a verificação da relação da causalidade, o 

que implica um elevado nível de rigor. 

 

Cada um destes tipos de pesquisa possui pontos fortes e fracos. Pesquisas exploratórias são 

indicadas quando se procura conhecer dado fenómeno desde o seu início e identificar 

características específicas de certa situação, que merecerá investigações e descrições 

posteriormente mais aprofundadas. 

 

Por outro lado, as pesquisas descritivas proporcionam fundamentos importantes para 

aplicação futura em projectos mais elaborados. Com base nos resultados obtidos em 

pesquisas descritivas podem formular-se hipóteses a respeito de um assunto de modo a 

permitir a elaboração de pesquisas causais, mais tarde. 

 

Finalmente, as pesquisas que atestam causalidade consistem naquelas de maior 

complexidade, pois utilizam informações fornecidas pelas pesquisas de natureza 

exploratória e descritiva. 

 

Como já foi referido, a presente dissertação tem como objectivo permitir um melhor 

entendimento da dinâmica das relações interculturais num meio específico – académico e 

do quotidiano – na China e em Portugal numa perspectiva das diferenças culturais que 

obstam à fácil integração dos estudantes de ambos os países.  
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Dada a complexidade e a pouca informação existente, verifica-se a necessidade de 

compreender melhor tal fenómeno para que, em pesquisas posteriores, se possa 

aprofundar a questão e verificar novas hipóteses. 

 

Assim, o processo de investigação adoptado é o de um estudo formulador ou exploratório. 

 

A pesquisa consistirá em duas partes distintas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo 

através de questionários formulados em português e inglês, enviados por e-mail. Aqui 

procurar-se investigar a opinião de indivíduos provenientes das duas diferentes culturas 

acerca da relevância de certos factores e valores. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 O que é Cultura? 

 

Cultura é um termo bastante amplo e que já foi definido de várias maneiras por diferentes 

autores, que não se contradizem, mas antes se completam. 

 

Para Edward T. Hall (1977), a cultura «esconde mais do que revela, e curiosamente o que 

esconde, esconde-o de forma mais eficiente dos seus próprios participantes». 

 

Esta explicação é reforçada pela definição de Moran (1994), que diz que «cultura é a 

ferramenta que cada sociedade usa para tomar as decisões quotidianas e entender o mundo 

com que se confronta». 

 

Para Dahl (1985), «cultura é uma entidade abstracta que envolve um número de artefactos 

feitos pelo Homem, colectivos e partilhados, padrões comportamentais, valores ou outros 

conceitos que em conjunto formam a cultura como um todo». 

 

Hofstede (1991) definiu cultura como «a programação colectiva da mente que distingue 

membros de uma categoria de pessoas de membros de outra categoria», descrevendo um 

processo a que cada um de nós foi sujeito imediatamente após o nascimento. E ainda 

aprofundou a definição do termo, escrevendo: 

 

Cultura é sempre um fenómeno colectivo, pois é aprendido no ambiente social, 

onde as pessoas convivem e assim partilham desse fenómeno. A cultura é 

aprendida e não herdada, pois deriva do ambiente social e não dos genes. 
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Indivíduos da mesma sociedade partilham os mesmos conceitos e valores, reagem de forma 

idêntica a um mesmo acontecimento, ou seja, têm os mesmos padrões de comportamento. 

Este conjunto de conceitos, valores e padrões de comportamento, que define a nossa 

identidade na forma de ver o mundo, varia entre diferentes sociedades, confirmando que não 

são factores genéticos, mas factores que se adquirem através da vivência num ambiente 

social. 

 

É o contacto com outras sociedades que põe em evidência os constrastes entre culturas, ao 

constatarmos a diversidade entre o conjunto de valores, conceitos e padrões 

comportamentais de cada sociedade  

 

Outras abordagens do termo cultura: 

 

Spencer-Oatey (2000) define cultura como um confuso conjunto de atitudes, 

crenças, normas comportamentais e assunções e valores básicos, partilhados por 

um grupo de pessoas, que influenciam o comportamento de cada membro e a 

sua interpretação do “significado” do comportamento das outras pessoas. 

 

Por sua vez, Geertz (1973), cultura é «o meio pelo qual as pessoas comunicam, perpetuam e 

desenvolvem os seus conhecimentos sobre atitudes em relação à vida». 

 

Harris e Moran (1987) consideram que: 

 

Essencialmente, os seres humanos criam cultura ou o seu ambiente social como 

uma adaptação ao ambiente físico e biológico. Costumes, práticas e tradições 

para sobrevivência e desenvolvimento são então passados através de gerações 

para um povo em particular. Com o tempo, esse grupo ou raça torna-se 

inconsciente em relação à origem desse fundo de sabedoria. Gerações 
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subsequentes são condicionadas a aceitar essas verdades sobre a vida, certos 

tabus e valores são estabelecidos e as pessoas são informadas sobre o 

comportamento aceitável para viver nessa sociedade. A cultura influencia e é 

influenciada por todos os aspectos da actividade humana. 

 

Indivíduos são fortemente inclinados a aceitar e acreditar no que a sua cultura 

lhes diz. Nós somos afectados pela sabedoria popular da comunidade em que 

crescemos e moramos, independentemente da sua validade lógica. Tendemos a 

ignorar aquilo que é contrário à nossa verdade cultural ou aquilo que entra em 

conflito com as nossas crenças. Essa é frequentemente a base para preconceitos 

em relação a membros de outros grupos, por nos recusarmos a mudar quando as 

nossas noções apreciadas são desafiadas. Pode tornar-se um grande problema 

quando uma cultura e o seu modo de pensar permanecem atrasados diante de 

novas descobertas e realidades. 

 

Cultura ajuda-nos a ver sentido no lugar que habitamos no planeta. Este lugar é 

estranho somente para estrangeiros, não para os seus habitantes. Cultura facilita a 

vivência ao dispor soluções prontas para o problema, estabelecendo padrões de 

relações e formas de preservar a coesão do grupo. Existem muitos ‘mapas’ e 

diferentes abordagens para categorizar uma cultura e torná-la mais inteligível e 

menos assustadora. 

 

Já para Hall e Reed (1983): 

Cada mundo cultural opera de acordo com a sua dinâmica interna própria, seus 

princípios próprios e suas leis próprias – escritas e não-escritas. (...) Toda a cultura 

é primeiramente um sistema para criar, enviar, armazenar e processar informação. 

(...) Cultura pode ser comparada a um computador enorme e extraordinariamente 

complexo, que programa as acções e respostas de todas as pessoas. 
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Moran (1994) afirma: 

 

A cultura é um fenómeno que se difunde com as pessoas e que, assim como o 

conhecimento e a tecnologia, se acumula e sofre alterações ao longo do tempo. 

 

É a resposta única de um grupo de pessoas ao ambiente físico e humano com que 

se confrontam numa localização particular, e os mecanismos de sobrevivência 

desenvolvidos colectivamente e passados consciente ou inconscientemente a 

gerações futuras. 

 

Trompenaars estabelece uma analogia entre a cultura e uma cebola, afirmando que ambas 

são constituídas por camadas. Na camada externa da cebola estão as características concretas 

e observáveis da cultura, tais como a língua, comida e vestuário. Para entendê-la de facto é 

preciso descascá-la. Na camada intermediária encontram-se as regras (o que é certo e errado) 

e os valores (o que é bom e mau) difundidos pela cultura. Finalmente, na camada interna da 

cebola estão as características que desapareceram da consciência para se tornarem premissas 

básicas. 

 

Num mundo em constante mudança, a cultura de cada povo não é impermeável a estas 

alterações. Factores tecnológicos, novos conceitos ou interpretações de modos de vida, 

exercem influência na nossa percepção do mundo e resultam em ajustamentos, mais ou 

menos lentos, dos nossos valores fundamentais, até eles serem definitivamente incorporados 

na nossa cultura. 
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Segundo Harris e Moran (1987): 

 

Uma vez que a cultura é uma criação humana, ela é sujeita a alterações, 

dependendo do tempo, local e circunstâncias. 

 

Novas informações, pessoas, experiências, métodos, políticas e tecnologia 

ameaçam o presente equilíbrio. Quando os dados são inconsistentes com as 

construções presentes, algumas pessoas tendem a resistir. Se o novo input torna 

as construções obsoletas, mas é de uma natureza que não pode ser evitada, a 

pressão ou dissonância resultante irá forçar o indivíduo ou instituição de forma a 

modificar o sistema existente. (...) durante o período de transição entre as 

construções costumeiras e as revistas, confusão e desorganização temporárias 

podem ser evidentes até que uma nova ordem ou equilíbrio sejam estabelecidos. 

Um relativo estado de harmonia ou congruência então ocorre até que novas 

mudanças dêem início ao processo novamente. 
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2.2 Diversidade Cultural 

 

Pessoas de diferentes culturas compartilham conceitos básicos mas vêem-nos a partir de 

diferentes ângulos e perspectivas, o que as faz agir de maneira que alguns podem considerar 

irracional ou até mesmo conflituosa relativamente àquilo que lhes é sagrado. 

 

É importante entender que membros de culturas diferentes, para além da língua e 

comportamentos adoptados, possuem maneiras diferentes de ver o mundo, de definir 

objectivos, de expressar sentimentos e pensamentos. Quando crescemos estes conceitos 

“nacionais” ensinados e aprendidos tornam-se os nossos core beliefs, que dificilmente se 

desprendem de nós. Passamos então a considerar hábitos e crenças dos outros como sendo 

estranhos e excêntricos, justamente por serem diferentes dos nossos. 

 

Por outro lado, existe nas pessoas um sentimento de que “no fundo, todas as pessoas são 

iguais”. Há muito de verdade nisto, uma vez que algumas características humanas são 

universais. Ocorre que, enquanto cada cultura desenvolveu a sua unicidade, existem 

determinados elementos que podem ser encontrados em todas as culturas. 

 

Ting-Toomey (1999) explica cultura como um iceberg: tradições, crenças, valores e 

necessidades humanas formam as camadas mais profundas do iceberg, que não são 

facilmente perceptíveis. Somente as camadas superiores, como símbolos verbais e não-

verbais e artefactos culturais (por exemplo, moda e tendências musicais), podem ser 

reconhecidas. Para obter um conhecimento mais profundo de cultura, é importante perceber 

o conjunto subjacente de crenças e valores que forma o comportamento e pensamento das 

pessoas. 
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Assim, valores e sentimentos como justiça, gratidão, sobrevivência, amor, medo, perpetuação 

da espécie e necessidade de aceitação pelo outro, são valores intrínsecos a qualquer ser 

humano, independentemente dos nossos contextos culturais. 

Entretanto, a maneira como a pessoa lida com esses sentimentos e valores universais, e a 

maneira como os expressa, é modificada pela cultura. 

 

Finalmente, a personalidade do indivíduo é o conjunto de programas pessoal e único que o 

indivíduo não partilha com mais nenhum outro ser humano. Assim, no topo da pirâmide 

estão pessoas que, pela sua originalidade, poderes de percepção, teimosia ou genialidade se 

desviam do padrão nacional. 
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2.3 Relações Interculturais e Comunicação 

 

De acordo com Suen (1997), relações interculturais são: 

 

O relacionamento entre pessoas provenientes de diferentes culturas. Estes 

relacionamentos podem ocorrer em diferentes situações, variando desde 

contactos superficiais, como no caso da interacção entre turistas e habitantes do 

local visitado, até relacionamentos mais complexos, como a relação entre 

expatriados e colegas de trabalho no país estrangeiro. 

 

Estudar no estrangeiro é um fenómeno em ascensão, encorajado pela facilidade de viajar, 

mudanças políticas, necessidade económica e interacção cultural. Viajar faz parte das vidas de 

muitos jovens universitários, principalmente aqueles que vivem em países ricos e 

desenvolvidos. Novas linhas de orientação política facilitaram os estudos no estrangeiro, não 

somente nos países da União Europeia, que encorajam activamente os jovens a estudar em 

outros países-membros, como fora do espaço europeu. Existem também razões económicas 

para estudar no estrangeiro, particularmente quando estudantes de países da Ásia e África 

estudam na Europa e EUA. Para esses estudantes existe a esperança do benefício económico 

no futuro, como o destaque de uma qualificação no estrangeiro, teoricamente mais valiosa do 

que a do seu próprio país. Para as universidades que os recebem acresce a vantagem de lucro 

económico proveniente das propinas. 

 

Outro factor menos considerado é a interacção cultural, embora seja implícito que estudar no 

estrangeiro irá aumentar o capital cultural do indivíduo, melhorar as relações interculturais, e 

acrescentar uma dimensão extra à sua experiência académica. (Byram et al, 2006) 

 

A interacção social e cultural entre indivíduos de origens diferentes estabelece um 

entendimento que ultrapassa culturas e ajuda os intervenientes a alcançar um nível de 
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conforto entre eles, aumentando a sua apreciação por todas as culturas. Foca a atenção das 

pessoas nas coisas que têm em comum, e que as unem, em vez das diferenças que as podem 

dividir. 

 

A interacção com indivíduos provenientes de outras culturas contribui para minimizar o 

conflito intercultural e ajudar a preparar o terreno para a construção de um entendimento e 

confiança transculturais mútuos. Ao partilharmos informação com culturas diversas, 

poderemos eliminar mal-entendidos e ideias pré-concebidas que criam barreiras à integração. 

 

Ao mesmo tempo, reconhecer o outro como indivíduo é um enorme contributo para vencer 

estereótipos negativos em relação a um grupo étnico e à sua cultura. 

 

Em teoria, estudar no estrangeiro, exige de um indivíduo experimentar outro modo de vida, 

mudar os hábitos quotidianos (como por exemplo, hábitos alimentares ou relações sociais), 

para além de ter de se adaptar a um meio com métodos de ensino diferentes dos seus. Os 

estudantes estrangeiros vivem muitas vezes isolados, à margem da comunidade na qual 

residem. Esta pode ser fruto da sua própria escolha ou o resultado de processos sociais que 

não permitem a entrada até do mais bem-intencionado estudante, dedicado à ideia de 

integração. Em muitas universidades existem comunidades dentro da comunidade, e se bem 

que o ideal seria uma universidade como uma comunidade única de estudantes, essa é 

raramente a realidade, sendo a tendência geral para se formarem duas comunidades: a dos 

estudantes nativos e outra de estudantes estrangeiros. 

 

Assim, um estrangeiro que ainda não domina os meandros da nova cultura em que se vê 

inserido, volta ao estado mental da infância, em que, de novo, deve aprender as coisas mais 

simples. Este processo pode ser descrito através da Curva de Aculturação, que relaciona o 

tempo de interacção com a nova cultura e os sentimentos em relação a ela. 
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Gráfico 1 - Curva da Aculturação 

 

A fase 1 é a chamada fase da “euforia”, correspondente à excitação em conhecer um mundo 

novo. 

 

A fase 2 é o período de “choque cultural”, quando a vida real começa no novo ambiente. 

 

A fase 3 é a fase da “aculturação”, definida por Berry (1990) como as mudanças por que um 

indivíduo passa aquando do contacto em primeira mão com outra cultura, verifica-se quando 

o indivíduo começa, aos poucos, a aprender a viver sob as novas condições, tendo aprendido 

alguns dos valores locais. A auto-confiança aumentou e ele tornou-se socialmente integrado. 

 

A fase 4 é a fase da “estabilidade”, eventualmente alcançada. Esta estabilidade pode ser 

negativa (c), quando o indivíduo continua a sentir-se estrangeiro e discriminado. Na situação 

(b), ele pode ser considerado bi-culturalmente adaptado. Ou, finalmente, ele pode estar ainda 
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melhor (a), como quando estava em estado de “euforia” com a nova cultura. Neste caso, o 

indivíduo já pode ser considerado como nativo ou, como diz Hofstede, “mais romano que os 

romanos”. 

 

Assim como os expatriados apresentam as reacções descritas acima quando interagem com 

uma nova cultura, também os habitantes locais têm as suas reacções ao receberem visitantes 

estrangeiros. 

 

A primeira fase deste processo é a da “curiosidade”, em que o nativo tem interesse pelas 

peculiaridades do visitante. 

 

A seguir, passa-se à fase do “etnocentrismo”, em que o habitante local passa a avaliar o 

estrangeiro a partir dos padrões de comportamento da sua cultura. Assim, em geral o 

visitante passará a ser considerado rude, ingénuo, insensível. 

 

A fase seguinte é a do “policentrismo”, ou seja, «o reconhecimento de que pessoas 

provenientes de diferentes culturas devem ser medidas por padrões culturais diferentes. 

Policentrismo é a habilidade de entender o estrangeiro de acordo com os seus padrões 

culturais de origem» (Hofstede, 1991). 

 

A questão da aculturação volta a aparecer, de forma inversa, quando o indivíduo regressa ao 

seu país natal depois de uma experiência internacional, sobretudo tendo vivido um longo 

período no estrangeiro. 

 

Tendo percebido a sua própria cultura pelo lado de fora, mais objectivamente, ele 

pode sentir o choque da reentrada de forma ainda mais severa do que quando 

saiu. Muitos sentem-se frustrados por voltar à antiga companhia, e aborrecidos 

com colegas “limitados”. Para outros, no entanto, pode ser o impulso para uma 
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transição para outro local, um novo trabalho, uma nova carreira ou um novo estilo 

de vida. Outros expatriados jamais fazem os ajustes necessários, e passam o resto 

das suas vidas vivendo como estranhos no seu próprio país. (Harris e Moran, 1987) 

 

Trompenaars (1993) defende que é impossível entender outras culturas. Entretanto, a 

consciência da existência de diferenças culturais, a percepção de que elas afectam as relações 

interpessoais e o conhecimento dos traços fundamentais de outras culturas (bem como da 

nossa própria cultura), pode minimizar experiências desagradáveis (choque cultural), dando-

nos alguma perspicácia e permitindo-nos interagir com sucesso com outras nacionalidades.  
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2.4 Cultura Universal? 

 

Observadores do panorama contemporâneo afirmam que o crescimento massivo do contacto 

entre culturas intensificou a difusão de diversos elementos culturais. O intercâmbio cultural é 

evidente ao redor do mundo, seja em estilos musicais, vestuário, métodos de negócios ou 

tecnologia. A aculturação de indivíduos e grupos ocorre através da comunicação prolongada 

entre duas ou mais sociedades, de forma que todas as culturas envolvidas participam do 

processo. 

 

Povos sobreviveram durante gerações mantendo os seus papéis, adaptando-se 

aos padrões de pensamento, crenças e acções da cultura local do seu grupo. Com 

excepção das nações mais subdesenvolvidas, tudo isso está a mudar na nossa vila 

cósmica – a humanidade está no centro dessa transformação que oferece 

escolhas e oportunidades ilimitadas. Nós mudamos o nosso meio-ambiente e 

somos modificados por ele. Nós criamos tecnologia, e somos física e 

psicologicamente modificados por ela. Neste processo, tradições, costumes, 

valores, atitudes e crenças são quebrados. Conforme a nossa cultura e instituições 

mudam, nós aprendemos a mudar mais eficazmente e a nossa capacidade para 

essa aprendizagem é praticamente infinita. (Harris e Moran, 1987) 

 

Dentro desta perspectiva, poderemos considerar o risco da imposição cultural, sem que haja 

respeito pelas culturas envolvidas como uma forte probabilidade. Por exemplo, desde o 

século XV ocorre um fluxo de material cultural ocidental para fora do mundo euro-americano. 

Será que o impacto prolongado dessa transferência económica, tecnológica, política, social e 

cultural ameaçará a identidade das nações mais sub-desenvolvidas envolvidas neste processo? 

 

Moran, Harris e Stripp (1996) argumentam que «heranças e antecedentes culturais não se 

perdem nem são assimilados ao emigrar». Entretanto, muitos outros autores, afirmam que a 
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modernização, seja em que circunstância for, desenraíza estruturas tradicionais, instituições e 

relacionamentos; os padrões universais de mudança expandem os horizontes de povos locais 

e fomentam a planetarização da raça humana. O impacto das rápidas mudanças, 

particularmente nesse século, assolapou inúmeras culturas locais. Será esta ruptura de 

culturas capaz de contribuir para o advento de uma cultura única à escala planetária? 

 

Defensores desta última teoria apoiam-se na internacionalização da McDonald’s e da Coca- 

Cola como exemplo da uniformização de gostos, mercados e culturas à escala mundial. 

Entretanto, a questão não deve ser abordada de forma tão superficial; o que é importante 

considerar não é onde estas empresas estão presentes fisicamente, mas sim o que elas 

significam para pessoas de diferentes culturas. Enquanto que em Moscovo jantar no 

McDonalds é um símbolo de afluência económica, em Nova Iorque significa apenas uma 

refeição rápida. A diversidade cultural manter-se-à com o avanço da globalização e as 

estratégias de mercado continuarão a ser definidas em função das especificidades de cada 

mercado. 

 

Estudantes inseridos em ambientes multiculturais devem estar envolvidos no paradoxo das 

mudanças sócio-culturais. Apesar da aceleração no índice de mudança nos últimos cinquenta 

anos, o ritmo das mudanças varia enormemente em diferentes culturas. Em outras palavras, 

alguns sistemas culturais são mais abertos e receptivos à mudança, enquanto outros 

conseguem absorver a mudança apenas de uma forma lenta e gradual. 

 

Entretanto, nenhuma tribo ou grupo é tão remoto a ponto de não ter ainda experimentado a 

sua influência. E apesar dos distúrbios causados pelas alterações, podem existir modelos de 

continuidade, como os que, aparentemente, ocorrem na China e no Japão hoje. Enquanto a 

corrente da civilização corre em direcção ao estágio superindustrial de desenvolvimento 

humano, ainda existem laboratórios de estágios culturais remotos da humanidade. Pessoas 



 
41 

esclarecidas buscam preservar essas microculturas, em vez de destruí-las em nome do 

“progresso”. 

 

Embora muitos movimentos de revitalização surjam como um protesto contra o 

etnocentrismo e a dominação ocidental, valores e influência do Oriente oferecem contributos 

importantes (religião, filosofia, tecnologia) para a cultura mundial, beneficiando a 

convergência dos pensamentos e perspectivas entre o Leste e o Oeste. 

 

O paradoxo final é que os agentes dessas mudanças sofrem eles mesmos as 

mudanças nesse processo. Por exemplo, os ingleses foram agentes de mudanças 

em diversos países, durante o período colonial britânico. Hoje, a Inglaterra vive 

um processo de mudança, em parte, pela presença de membros daqueles países 

que ela modificou outrora! (Harris e Moran, 1987) 
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2.5 Competências do Estudante Multicultural 

 

A competência multicultural é definida como o conhecimento, capacidade e atributos 

pessoais que o indivíduo precisa ter para viver e trabalhar num ambiente multicultural. 

 

Um indivíduo somente será capaz de estabelecer uma comunicação realmente eficiente com 

pessoas de outras culturas, depois de entender profundamente a sua própria cultura. Só 

depois disso será possível aceitar e entender a relatividade das culturas. Por este motivo, é 

fundamental reconhecer a influência dos próprios valores, percepções, opiniões e 

conhecimento sobre as interacções humanas, vê-los como relativos, e não absolutos. 

 

Para trabalhar com sucesso entre várias culturas (em empresas ou universidades), é 

necessário, antes de tudo, ter um entendimento da própria cultura. A consciência cultural é 

melhorada quando se tem a oportunidade de apreciar o modo de vida de outras 

comunidades, da mesma forma que aprender um idioma novo fornece um maior 

discernimento sobre o seu próprio idioma. 

 

Para estabelecer uma comunicação eficiente, é necessário, em seguida, reconhecer as 

diferenças e combiná-las de maneira óptima. Uma das técnicas é examinar a questão sob o 

ponto de vista do outro, tentando imaginar como ele vê questões relativas a pessoas, ao 

tempo e ao meio-ambiente. 

 

Pessoas que se encontram num ambiente global melhoram a sua performance sendo menos 

etnocêntricas, sendo capazes de ver o mundo com diferentes olhos e entender a forma como 

outras culturas interagem. É impossível estabelecer uma comunicação eficiente quando se 

julga a outra cultura como sendo ridícula ou inferior. Neste contexto, é importante tratar a 

todos com respeito, transmitindo, verbalmente e não verbalmente, consideração, estímulo e 

interesse sincero. Todas as pessoas gostam de sentir que são respeitadas, assim como suas 
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ideias e realizações, independentemente de parecerem estranhas, erradas ou desprovidas de 

sentido para determinada cultura. 

 

Neste sentido, o importante é não julgar – pessoas de diferentes culturas explicam o mundo 

ao seu redor de diferentes formas. A pessoa deve ser capaz de entender que o seu 

conhecimento e percepções são válidos para ele, mas não necessariamente para o resto do 

mundo. Desta forma, devem evitar-se declarações moralistas e carregadas de valor, e 

aprender a ouvir dando ao outro a oportunidade de se expressar. 

 

No entanto, é difícil saber como transmitir respeito a pessoas de outras culturas. Por exemplo: 

que gestos constituem sinal de respeito e de desrespeito? Que tipo de contato visual 

expressa respeito? Que tipo de pergunta é considerado invasão de privacidade? Qual a 

importância da idade e hierarquia? Que impacto tem a nossa entoação ao falar? 

 

Assim, aprender sobre costumes e valores de uma cultura, sendo capaz de antecipar o 

comportamento dos indivíduos dessa mesma culturas é, mais do que uma maneira de 

conquistar empatia, e uma necessidade na busca do estabelecimento de uma comunicação 

eficiente. Isto é possível, uma vez que o comportamento humano não é aleatório; cada 

sociedade tem as suas crenças, premissas e valores que a mantêm coesa, fazendo com que o 

seu comportamento seja previsível na maioria das vezes. E estes comportamentos e 

capacidades em comunicação intercultural podem ser aprendidos. 

 

A personalidade básica de uma cultura é a configuração compartilhada pela maioria dos 

membros, como resultado das experiências comuns desde a infância. Isso não significa que os 

padrões de comportamento de todos os membros de uma cultura sejam iguais. Existe uma 

ampla gama de diferenças individuais, mas há muitos aspectos que a maioria das pessoas 

compartilha. 

 



 
44 

Resumindo, a cultura influencia todos os aspectos das nossas vidas – desde a maneira de 

vestir à maneira como fazemos negócios – é necessário desenvolver determinadas 

competências e atitudes para nos tornarmos agentes globais no nosso país e fora dele. Estas 

capacidades permitem-nos interagir de forma eficiente e de maneira aceitável para os outros 

quando trabalhamos num grupo em que os membros vêm de origens culturais diferentes 

(Dorn & Cavalieri-Koch, 2005): 

 

� Tolerância à ambiguidade – a capacidade para aceitar falta de clareza e ser capaz de lidar 

com situações ambíguas de maneira constructiva. 

� Flexibilidade comportamental – a capacidade de adaptar o nosso comportamento a 

diferentes necessidades e situações. 

� Consciência comunicativa – a capacidade de identificar e usar convenções comunicativas de 

pessoas de outras origens culturais e modificar as nossas próprias formas de expressão 

correspondentemente. 

� Descoberta do conhecimento – a capacidade de adquirir novo conhecimento sobre uma 

cultura e suas práticas e usar esse conhecimento na comunicação e interacção em tempo-

real. 

� Respeito pelo outro – curiosidade e abertura, assim como disposição para suspender 

descrença sobre outras culturas e crença sobre a nossa. 

� Empatia – a capacidade para perceber intuitivamente o que as outras pessoas pensam e o 

que sentem em determinada situação 

 

Estas competências interculturais permitirão ao indivíduo uma postura mais cívica, mais 

tolerante e mais aberta perante uma sociedade cada vez mais diversificada culturalmente. 

 

O estudante que pretende proguessir estudos fora do seu país tem todo o interesse em 

desenvolver estas características se quiser ser bem-sucedido e adaptar-se com relativa 

facilidade à sua nova vida. Caso ainda não as domine deverá reforçar o seu ânimo e adoptar 
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uma abertura de espírito que lhe permitam absorver todos os aspectos que diferem daqueles 

a que está habituado e transformá-los em ferramentas que o vão ajudar a compreender a 

nova cultura e seus agentes, permitindo-lhe assim uma integração mais fácil. 
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3 Métodos e Materiais 

 

3.1 Fases da Pesquisa 

 

Uma vez que o tema abordado foi ainda pouco explorado e tendo em conta os objectivos 

da pesquisa, esta foi estruturada em duas partes distintas: 

 

1) Pesquisa bibliográfica: analisada no capítulo anterior. 

 

2) Pesquisa de campo: através de questionários elaborados em português e inglês, 

enviados por e-mail, mas dando abertura a que os entrevistados formulassem 

livremente as suas opiniões. Foram também conduzidas conversas informais com 

ambos os grupos. 

 

A intenção da pesquisa de campo foi de obter a opinião de indivíduos provenientes de duas 

culturas diferentes acerca dos factores que foram favoráveis ou desfavoráveis à sua 

integração, destacando realidades culturais diferentes e a sua influência nas relações 

interpessoais e nos comportamentos em novos ambientes. 

 

O questionário está organizado em 16 perguntas que pretendem determinar o grau 

académico dos indivíduos, o motivo que os levou a escolher China/Portugal, o apoio 

familiar ou de amigos (presencial ou não) com que têm contado desde que chegaram ao 

país de destino, nacionalidades com as quais se relacionam diariamente, factores que 

permitiram/impediram a sua fácil adaptação e o período de tempo que levaram para se 

sentirem adaptados. 
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3.2 Perfil dos Entrevistados 

 

Ao todo foram enviados 40 questionários, metade para os alunos portugueses que estudam 

na China e metade para os alunos chineses que estudam em Portugal, esclarecendo que as 

respostas constituiam um elemento fundamental da minha dissertação de mestrado sobre 

“Integração do Alunos Estrangeiro na China e em Portugal”. 

O índice de adesão foi, lamentavelmente, bastante reduzido: apenas 10 questionários 

respondidos por alunos chineses e 5 por alunos portugueses. 

Ainda assim, optamos por realizar a análise destes dados pois, ainda que quantitativamente 

pouco significativos, possuem um apreciável valor qualitativo, permitindo-nos atestar a 

evidente diferença de valores entre diferentes culturas, além de podermos constatar a 

veracidade dos padrões de comportamento descritos na parte teórica do trabalho. 

 

Devo acrescentar que foi de grande interesse a leitura da dissertação de mestrado da aluna 

Lan Lan, apresentada à Universidade de Aveiro em 2006, que, embora explore um tema 

diferente – Experiências dos Estudantes Chineses no Reino Unido: as Expectativas, as Percepções 

e a sua Satisfação – aborda também o factor da integração dos estudantes chineses no meio 

académico e social. Embora os sujeitos entrevistados no decorrer do seu trabalho fossem 

todos auto-financiados, ao contrário da comunidade chinesa em Portugal que é bolseira, e 

assim realçando dois níveis sócio-económicos diferentes, os factores que contribuiram 

positiva ou negativamente para a integração destas duas comunidades nos países de 

acolhimento são concorrentes. 

 

Relativamente ao nível de precisão das respostas são de salientar os seguintes aspectos: 

 

� o questionário destinado aos alunos chineses foi formulado em inglês e, embora estes 

alunos dominem este idioma, é de salvaguardar a má-interpretação de uma ou outra 

pergunta, embora não me tenha sido formulado qualquer pedido de esclarecimento; 
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� a diferença de carácter cultural de cada grupo, no campo das relações sociais: na 

generalidade, os portugueses tendem a ser hipercríticos enquanto os chineses evitam o 

confronto e não gostam de desapontar o interlocutor  

 

Embora, idealmente, a pesquisa devesse ser aleatória não foi possível fazê-lo na prática. As 

alunas portuguesas na China eram todas minhas conhecidas e todos os alunos chineses 

frequentam a Universidade de Aveiro. 
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A tabela seguinte indica a idade, sexo, nível académico e país de proveniência dos 

entrevistados que responderam ao questionário: 

 

Idade Sexo Origem Nível Académico 

25 anos Feminino China Mestrado 

26 anos Masculino China Bacharelato 

26 anos Feminino China Mestrado 

28 anos Masculino China Mestrado 

28 anos Feminino China Bacharelato 

28 anos Feminino China Doutoramento 

30 anos Masculino China Mestrado 

34 anos Feminino China Doutoramento 

37 anos Feminino China Mestrado 

38 anos Feminino China Bacharelato 

 

Idade Sexo Origem Nível Académico 

24 anos Feminino Portugal Licenciatura 

24 anos Feminino Portugal Licenciatura 

25 anos Feminino Portugal Licenciatura 

25 anos Feminino Portugal Licenciatura 

26 anos Feminino Portugal Licenciatura 
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4. Resultados 

 

Por questões práticas, optamos por apresentar as respostas dos participantes chineses e 

portugueses consolidadas, relativamente ao total dos entrevistados, em vez de apresentar as 

respostas individualmente. 

 

4.1 Alunos Chineses 

 

Total de alunos aderentes ao questionário: 10 

 

Idade: entre os 25 e os 38 anos 

Sexo: 7 do sexo feminino, 3 do sexo masculino 

Cidade: Beijing (1), província de Henan (1), Lanzhou (1), Lian Yungang (1), Nanjing (3), 

Mengzhou (1), Yingkou (1), Zhoukou (1) 

 

1) Curso que frequentava na China e nível académico: 

Cursos: área da Ciência e Tecnologia (9), área de Línguas e Culturas (1) 

Nível académico: Bacharelato (3), Mestrado (5), Doutoramento (2) 

 

2) Curso que frequenta actualmente em Portugal e duração do mesmo: 

Os 10 alunos aderentes frequentam actualmente cursos na área da Ciência e Tecnologia, na 

Universidade de Aveiro. 

Os três alunos bacharéis pretendem prosseguir estudos a nível de mestrado (1) e de 

doutoramento (2). 

Os cinco alunos mestres pretendem prosseguir os estudos a nível de doutoramento (4) e pós-

graduação (1). 

Os dois alunos doutorados pretendem tirar pós-doutoramentos. 
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3) Razões que o motivaram a escolher Portugal: 

� Indicação de que dispomos de um bom ambiente para fazer pesquisa 

� Acompanhar o cônjuge que também veio estudar 

� Por sugestão de pessoas que haviam trabalhado em Portugal 

� Por sugestão de amigos que haviam estudado em Portugal 

� Clima 

 

4) Efectuou estudos universitários ou pós-universitários noutros países?  

Apenas uma aluna efectuou estudos num outro país (Alemanha). 

 

5) É bolseiro? 

Os 10 alunos receberam uma bolsa através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

 

6) Já havia visitado Portugal? 

Nenhum dos entrevistados havia visitado Portugal anteriormente. 

 

7) Tinha algum contacto residente em Portugal antes de partir? 

Dos 10 alunos apenas 2 tinham família residente em Portugal e 1 tinha amigos residentes. 

 

8) Tinha algum tipo de informação sobre Portugal antes de partir?   

Dois alunos afirmam que obtiveram informação sobre Portugal através de familiares e 3 

alunos através de amigos. Os restantes não dispunham de qualquer referência sobre o nosso 

país. 

 

9) Viajou acompanhado por colegas ou familiares? 

Apenas 3 dos 10 alunos viajaram acompanhados por familiares. 
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10) Está, neste momento, acompanhado por colegas ou familiares? 

Apenas 4 dos 10 alunos estavam, no momento do questionário, acompanhados pela família, 

que se radicou em Portugal. 

 

11) Comunica com familiares na China? 

Todos os entrevistados responderam afirmativamente a esta pergunta 

Meio: Internet (6), Internet e telefone (4) 

Frequência: semanal (10) 

 

12) Comunica com amigos na China?  

Todos os entrevistados responderam afirmativamente a esta pergunta. 

Meio: Internet (8), Internet e telefone (2) 

Frequência: semanal (6), mensal (2), raramente (2). 

 

13) No seu quotidiano com quem se relaciona com mais regularidade? 

Com colegas de nacionalidade chinesa: 7 

Razões: vive com a família (4), partilha as mesmas acomodações (6). 

 

Com colegas de nacionalidade portuguesa: 1 

Razão: têm aulas em conjunto. 

 

Com colegas de outras nacionalidades: 2 

Razões: têm aulas em conjunto. 

 

14) Encontrou alguma dificuldade de comunicação nas suas actividades diárias? 

Apenas 5 alunos responderam afirmativamente a esta questão, referindo a dificuldade em 

aprender e expressar-se em português como entrave à comunicação. 
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15) Que língua usa no seu relacionamento quotidiano? 

Inglês: 5 

Chinês: 5 

 

16) Assinale os factores que considera favoráveis, desfavoráveis ou sem relevância 

(neutros) à sua integração. 

Estes factores foram resumidos na seguinte tabela: 

 

 Favorável Desfavorável Neutro 

Alojamento 6 alunos --- 4 alunos 

Comida 1 aluno 1 aluno 8 alunos 

Lazer 2 alunos 6 alunos 2 alunos 

Contacto com culturas diferentes 2 alunos --- 8 alunos 

Clima 10 alunos --- --- 

Língua 1 aluno 7 alunos 2 alunos 

Relação com colegas 5 alunos --- 5 alunos 

Relação com professores 6 alunos --- 4 alunos 

Saudade da família 2 alunos 2 alunos 6 alunos 

Saudade dos amigos 2 alunos 1 aluno 8 alunos 

Métodos de ensino 5 alunos --- 5 alunos 

Burocracia 2 alunos --- 8 alunos 

Gabinete de apoio ao aluno 6 alunos --- 4 alunos 

Assistência médica 4 alunos --- 6 alunos 

Deslocação (transportes) 2 alunos --- 8 alunos 

 

17) De quanto tempo necessitou para se sentir integrado? 

Aproxidamente um mês: 3 

Mais de 3 meses: 7 
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4.2 Alunos Portugueses 

 

Total de alunos aderentes ao questionário: 5 

 

Idade: entre os 24 e os 26 anos 

Sexo: 5 do sexo feminino 

Cidade: Évora (1), Lisboa (3), Porto (1) 

 

1) Curso que frequentava em Portugal e nível académico: 

Cursos: Línguas e Relações Empresariais (3), Línguas Aplicadas (1), Direito (1) 

Nível académico: Licenciatura (5) 

 

2) Curso que frequenta actualmente na China e duração do mesmo: 

Das 5 alunas aderentes apenas uma frequenta um curso de pós-graduação em Direito 

Comercial Internacional (em Macau), sendo que as restantes frequentam cursos de língua 

chinesa (mandarim). 

 

3) Razões que o motivaram a escolher a China: 

� Obter um maior domínio da língua 

� Oportunidade de fazer contactos profissionais 

� Recomendação por parte de amigos 

� Curiosidade em relação à cultura 

 

4) Efectuou estudos universitários ou pós-universitários noutros países?  

Todas as alunas responderam negativamente a esta questão. 

 

5) É bolseiro? 

Instituto Camões: 3 (bolsa de estudo de duração de um ano) 
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Fundação do Oriente: 1 (bolsa de estudo de duração de um ano) 

Uma aluna é auto-finaciada. 

 

6) Já havia visitado a China? 

Apenas 2 alunas responderam afirmativamente. 

Razões: curso de um mês na Beijing Language and Culture University; em turismo. 

Impressões da visita: positivas (bom ambiente académico, cultura interessante). 

 

7) Tinha algum contacto residente na China antes de partir? 

Todas as alunas responderam negativamente a esta questão. 

 

8) Tinha algum tipo de informação sobre a China antes de partir? 

Duas alunas afirmam que dispunham de informação sobre a China aquando da sua estadia no 

país; e as restantes 3 através de amigos ou professores de chinês em Portugal. 

 

9) Viajou acompanhado por colegas ou familiares? 

Apenas 2 alunas foram temporariamente acompanhadas por familiares, referindo que esse 

apoio foi importante para atenuar o choque cultural inicial. 

As restantes 3 alunas viajaram sozinhas. 

 

10) Está, neste momento, acompanhado por colegas ou familiares? 

Apenas 1 aluna estava, no momento do inquérito, acompanhada pela irmã, em férias. 

 

11) Comunica com familiares emPortugal? 

Todas as entrevistadas responderam afirmativamente a esta pergunta 

Meio: Internet (5) 

Frequência: semanal (5) 
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12) Comunica com amigos em Portugal?  

Todas as entrevistadas responderam afirmativamente a esta pergunta 

Meio: Internet (5) 

Frequência: semanal (5) 

 

13) No seu quotidiano com quem se relaciona com mais regularidade? 

Com colegas de outras nacionalidades: 5 

Razões: partilham aulas e alojamento. 

 

14) Encontrou alguma dificuldade de comunicação nas suas actividades diárias? 

Quatro das alunas responderam afirmativamente a esta questão, referindo que a língua 

constitui um entrave às actividades do seu quotidiano, como ir ao supermercado, médico, etc. 

 

15) Que língua usa no seu relacionamento quotidiano? 

Inglês: 5 
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16) Assinale os factores que considera favoráveis, desfavoráveis ou sem relevância 

(neutros) à sua integração. 

Estes factores foram resumidos na seguinte tabela: 

 

 Favorável Desfavorável Neutro 

Alojamento 5 alunas --- --- 

Comida 5 alunas --- --- 

Lazer 2 alunas --- 3 alunas 

Contacto com culturas diferentes 5 alunas --- --- 

Clima --- 3 alunas 2 alunas 

Língua --- 4 alunas 1 aluna 

Relação com colegas 5 alunas --- --- 

Relação com professores 5 alunas --- --- 

Saudade da família --- 4 alunas 1 aluna 

Saudade dos amigos --- 3 alunas 2 alunas 

Métodos de ensino 5 alunas --- --- 

Burocracia --- ---s 5 alunas 

Gabinete de apoio ao aluno --- --- 5 alunas 

Assistência médica --- 4 alunas 1 aluna 

Deslocação (transportes) 3 alunas --- 2 alunas 

 

 

17) De quanto tempo necessitou para se sentir integrado? 

Aproximadamente um mês: 3 

Mais de 3 meses: 2 
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4.3 Interpretação dos Resultados 

 

Conscientes das limitações do estudo que procurámos desenvolver, em virtude do reduzido 

nível de adesão ao questionário, apresentamos as conclusões resultantes das respostas 

recolhidas. 

 

4.3.1 Alunos Chineses 

 

Da análise dos questionários respondidos pelos alunos chineses, concluimos que os que se 

sentiram mais apoiados foram aqueles que vieram acompanhados pela família, factor que, de 

acordo com as respostas, contribuiu em muito para uma adaptação mais fácil do que os 

restantes sete alunos. 

No entanto, em conversas informais com alguns chineses em mobilidade, pude perceber que 

formaram uma pequena comunidade que lhes permite apoiarem-se mutuamente e 

conservarem os seus hábitos e costumes. 

 

Quanto às nacionalidades com que convivem diariamente, os alunos chineses referem que 

convivem maioritariamente com colegas da mesma nacionalidade, por partilharem a mesma 

habitação. Por esta mesma razão, o chinês é o idioma utilizado mais frequentemente no dia-

a-dia, sendo o inglês utilizado apenas na vida académica entre colegas e professores. 

 

Dos factores considerados como positivos à sua integração, destacam-se: 

� Alojamento 

� Clima 

� Relação com os professores 

� Gabinete de apoio ao aluno 
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Em relação ao alojamento e baseada na minha própria experiência que virá a ser corroborada 

pelas respostas das alunas portuguesas na China, é de referir que a qualidade dos 

alojamentos de estudantes chineses no seu país é de qualidade inferior aos alojamentos 

atribuídos aos alunos estrangeiros. 

O nosso clima temperado marítimo é também um dos factores que contribuiram tido como 

positivo para a sua integração. De referir que, a grande maioria do território chinês tem um 

clima continental acentuado, e a poluição atinge em muitas regiões níveis preocupantes. 

A relação professor-aluno em Portugal é menos formal, o que ameniza a integração. 

O gabinete de apoio ao aluno tem um clima cordial e deixa os alunos sentirem-se à vontade 

para colocarem as suas questões. 

 

No que diz respeito aos factores que contribuiram negativamente para a sua integração, 

destacam-se: 

� Lazer 

� Língua 

 

Pelo que pude apreciar durante a minha estadia na China os hábitos de lazer mais apreciados 

são os desportos praticados ao ar livre, como tai chi ou qi gong, frequência de clubes de 

karaoke e jantares de grupo em restaurantes típicos chineses. Estes não são hábitos de lazer 

tipicamente portugueses e, possivelmente, há uma certa falta de à vontade em pô-los em 

prática por parte dos alunos chineses.  

A língua é igualmente um factor negativo para uma fácil integração, pois é de difícil 

aprendizagem, a estrutura frásica é radicalmente diferente e a conjugação verbal não existe 

em mandarim (todos os verbos são utilizados no infinito). 

 

Por último, quando questionados sobre quanto tempo levaram a sentirem-se adaptados, os 

entrevistados responderam na sua maioria que lhes levou mais de três meses. 
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4.3.2 Alunos Portugueses 

  

Ao analisarmos os questionários respondidos pelas alunas portuguesas, concluímos que as 

que sentiram mais apoio ou que tiveram uma integração mais facilitada, pelo menos na fase 

inicial, foram aquelas que viajaram acompanhadas pela família, ao contrário das restantes 

alunas que viajaram sozinhas. 

 

Quanto às nacionalidades com quem mais convivem diariamente, as alunas portuguesas 

referem que convivem com colegas de todas as nacionalidades presentes no campus, mas 

com menor frequência com colegas da sua nacionalidade ou colegas chineses. Isto deve-se 

ao contacto diário com outros alunos estrangeiros no dormitório que lhes é destinado. Por 

esta razão, o inglês é o idioma utilizado com maior frequência no dia-a-dia, sendo o chinês 

utilizado apenas nas aulas ou quando saem do campus. 

 

Entre os factores considerados como positivos à sua integração, destacam-se: 

� Alojamento 

� Comida 

� Contacto com culturas diferentes 

� Relação com colegas 

� Relação com professores 

� Métodos de ensino 

 

O alojamento, como já foi referido anteriormente, é de boa qualidade, sendo as instalações 

superiores às dos alunos chineses. 

A comida é barata e já lhes era familiar em Portugal. 

O contacto com outras culturas é interessante e favorece a reflexão sobre as suas próprias 

perspectivas. 



 
61 

As relações com colegas é muito cordial e os professores têm, de um modo geral, uma 

disponibilidade total para esclarecer dúvidas. 

Os métodos de ensino são mais rígidos do que em Portugal mas permitem uma 

aprendizagem rápida e eficaz da língua chinesa. 

 

No que diz respeito aos factores que contribuiram negativamente para a sua integração, 

destacam-se: 

� Língua 

� Saudades da família 

� Assistência médica 

 

A língua chinesa é difícil de aprender devido ao grande número de caracteres existentes e à 

variação de significado que a mesma palavra pode ter em função da entoação. 

As saudades da família são também um contributo negativo, até porque o número diminuto 

de portugueses a estudar na China não permite que se forme uma comunidade que ajudasse 

a ultrapassar esta saudade. 

O peso negativo que a assistência médica representa na integração não advém da qualidade 

dos serviços médicos chineses, mas sim da dificuldade de comunicação, uma vez que só um 

reduzidíssimo número de pessoas falam inglês. 

 

Por último, quando questionados sobre quanto tempo levaram a sentirem-se adaptados, os 

entrevistados responderam na sua maioria que lhes levou cerca de 1 mês. Daqui se conclui 

que estar em contacto diário com outros estudantes (não portugueses) na mesma situação 

transmite uma sensação de conforto fazendo-os sentir que não estão sós. 
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Em resumo, embora o ideal seja a integração dos recém-chegados com os estudantes da 

universidade, é mais frequente a integração acontecer entre estudantes estrangeiros. 

A razão principal para que isso aconteça é, como ficou de demonstrado, o facto de haver 

alojamentos destinados a estudantes estrangeiros e outros destinados a alunos locais, o que 

favorece a formação de comunidades dentro da comunidade. 

 

Os pontos de maiores divergência entre as duas nacionalidades que fazem parte da análise 

são a faixa etária, grau académico pretendido e duração do mesmo. 

 

Nos questionários respondidos pelos alunos portugueses, pudemos verificar que a faixa etária 

dos nossos alunos na China - dos 22 aos 26 anos - é inferior à faixa etária dos alunos chineses 

em Portugal - dos 25 aos 38 anos. 

 

No que respeita aos graus académicos também os objectivos são diferentes: os alunos 

portugueses pretendem adquirir um maior domínio da língua chinesa, e os seus cursos têm a 

duração máxima de um ano; no caso dos alunos chineses o objectivo é de adquirir graus 

académicos pós-bacharelato, com duração mínima de dois anos. 
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5 Considerações Finais 

 

A Universidade tem um papel primordial no processo do desenvolvimento humano, na 

medida em que prepara a geração de hoje para cuidar da próxima geração. 

 

Tem também um papel fundamental nos planos da inovação e da qualificação dos recursos 

humanos, constituindo-se num agente de mudança. Cientes destas responsabilidades, as 

universidades têm por seu objectivo apostar na formação dos futuros profissionais, 

preparando-os para os desafios colocados pela sociedade e assume o dever de transmitir 

uma imagem de elevado rigor, que sirva de fonte de inspiração às gerações que a frequentam, 

difundindo valores fundamentais, como o respeito pela diversidade cultural, religiosa e 

linguística de todos os seus membros, o respeito pelo indivíduo, abertura em relação a outras 

culturas, tolerância e aceitação do outro. 

 

Numa Europa que incentiva a mobilidade estudantil, é importante em igual proporção a 

preparação do aluno em mobilidade, como a recepção e integração do recém-chegado. 

 

Neste sentido, os programas de acolhimento das universidades são elementos da maior 

importância, que permitem ao aluno avaliar e escolher um ambiente académico onde 

pretende inserir-se, através do conjunto de informações que fornecem sobre as instituições, 

cursos, infraestructuras, etc. 

 

Desta pesquisa surgiu um conjunto de ideias que podem contribuir para que o nível de 

performance e satisfação dos alunos estrangeiros possa ser continuamente melhorado. A 

opinião que estes alunos transmitem a outros colegas que pretendem integrar programas de 

mobilidade é um importante factor de captação de alunos estrangeiros. 
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A exemplo do que se verificou em outros países, é cada vez mais do interesse das instituições 

académicas superiores atrair um crescente número de alunos estrangeiros, como um dos 

meios de contrabalançar os cortes orçamentais levados a cabo, em Portugal, pelo Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

 

Sumarização de ideias surgidas na sequência deste trabalho: 

 

1) Informação pormenorizada, disponível no website da instituição, no que diz respeito a: 

cursos e seus planos curriculares, pré-requisitos para os vários níveis académicos, 

métodos de ensino adoptados, bolsas, propinas, alojamento, estimativa das despesas 

diárias mais tangíveis (refeições, transportes), requisitos de ordem legal e institucional 

que sejam fundamentais para o ingresso. Esta informação é relevante a todos os alunos 

(nacionais e estrangeiros) que pretendam entrar em mobilidade e pode ser 

determinante para a escolha da instituição que vai frequentar. 

 

2) Contacto directo (por exemplo, via e-mail) entre a instituição e o aluno antes da sua 

partida, contendo informação do itinerário entre o porto de desembarque e o local de 

alojamento, assim como detalhes sobre os meios de transporte mais recomendáveis e 

estimativa das tarifas; horários de atendimento do gabinete de apoio ao aluno; pessoa e 

telefone de contacto em caso de emergência. 

 

3) Apoio ao aluno estrangeiro à chegada, no que diz respeito ao esclarecimento de 

processos burocráticos, inerentes ao estabelecimento de ensino ou de ordem legal, 

quando aplicável. 

 

4) Programa de Assistência ao Aluno Estrangeiro (similar ao programa Erasmus Buddy da 

Universidade de Aveiro) – designar um aluno voluntário, experiente, que ajude o recém-
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chegado a integrar-se na instituição assim como na comunidade, durante um período 

de tempo que se considere ideal. 

 

5) Aconselhamento pessoal e académico ao recém-chegado, no que diz respeito a 

questões de ordem pessoal (ex: onde se dirigir em caso de necessitar assistência médica; 

como abrir conta num banco, etc) e académica (ex: matrículas, orientação dentro do 

campus, métodos de pagamento das propinas ou outras). 

 

6) Avaliação do grau de satisfação do aluno, de forma a determinar se as expectativas que 

tinha em relação ao curso, à instituição e à comunidade foram atingidos ou se existe 

algum factor que interfira na sua performance e de que forma pode ser ultrapassado. O 

ideal será submeter outras comunidades de estudantes a esta mesma avaliação, como 

fim de se poder consolidar resultados. A periodicidade desta avaliação deverá ser 

determinada por cada instituição. 

 

7) Promoção de actividades culturais e desportivas – introdução de workshops (por 

exemplo, acerca de artesanato tipicamente português), visitas de lazer que exponham 

locais/monumentos importantes do nosso país, no sentido de desenvolver curiosidade e 

interesse pela nossa História, actividades culturais ou de lazer para os períodos de férias, 

actividades interculturais (como um acontecimento gastronómico que incentive os 

alunos a apresentarem os pratos tradicionais dos seus países, ou divulgação de danças, 

jogos ou celebrações importantes dos seus países). 

 

É minha esperança que esta dissertação possa contribuir para uma aproximação entre as duas 

comunidades abordadas, que possa vir a estender-se a outros grupos comunitários e que, por 

fim, as universidades sejam reconhecidas, com justiça, como o ambiente de excelência na 

promoção do diálogo intercultural, assim como pela sua contribuição ao entendimento entre 

os povos. 
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Anexo 

Questionários em Português e Inglês 
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 QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ESTUDANTES PORTUGUESES NA CHINA 

 

Idade: Sexo:       F                  M  

Residência em Portugal (cidade): 

 

1) Curso que frequentava em Portugal e nível académico: 

 

 

2) Curso que frequenta actualmente na China e duração do mesmo: 

 

 

3) Razões que o motivaram a escolher a China: 

 

 

4) Efectuou estudos universitários ou pós-universitários noutros países?    Sim               Não      

    Em caso afirmativo, indique o(s) país(es) onde estudou: 

 

5) É bolseiro?    Sim                    Não              

    Em caso afirmativo assinale a instituição pela qual se candidatou à bolsa: 

          Fundação Oriente                            Outra 

          Instituto Camões                             (Qual?                                                               ) 

 

6) Já havia visitado a China?    Sim                    Não              

    Em caso afirmativo, indique: 

     6.1) Razão da visita: 

     6.2) Impressões da visita: 

     6.3) De que forma contribuiu para a sua posterior integração? 

 

 

7) Tinha algum contacto residente na China antes de partir?    Sim                    Não 

    Em caso afirmativo, indique quem:     Familiares               Amigo               Outro  

                                                                                                                

(Qual?                              ) 

 

8) Tinha algum tipo de informação sobre a China antes de partir?    Sim                    Não         

    Em caso afirmativo, indique: 

     8.1) Através de quem a obteve:       Familiares               Amigos               Outro 

                                                                                                                 

(Qual?                             ) 

     8.2) De que forma contribuiu esta informação para a sua integração? 

 

 

9) Viajou acompanhado por colegas ou familiares?    Sim                    Não 

    Em caso afirmativo, indique: 

     9.1) Quem o acompanhou:       Familiares               Colegas 

     9.2) De que forma contribuiu para a sua integração? 

 

 

10) Está, neste momento, acompanhado por colegas ou familiares?    Sim                    Não 

 

     10.1) Quem?       Familiares               Colegas 

     10.2) De que forma contribuiu para a sua integração? 
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11) Comunica com familiares em Portugal?    Sim                    Não 

    Em caso afirmativo, indique: 

     11.1) Que meios utiliza para comunicar?       Internet               Telefone 

     11.2) Com que frequência?      Diariamente                        Mensalmente 

                                                  Semanalmente                    Raramente 

 

12) Comunica com amigos em Portugal?    Sim                    Não 

    Em caso afirmativo, indique: 

     12.1) Que meios utiliza para comunicar?       Internet               Telefone 

     12.2) Com que frequência?      Diariamente                        Mensalmente 

                                                  Semanalmente                    Raramente 

 

13) No seu quotidiano com quem se relaciona com mais regularidade? 

         Colegas de nacionalidade portuguesa                              Colegas de nacionalidade chinesa 

         Colegas de outras nacionalidades 

         Porquê? 

 

14) Encontrou alguma dificuldade de comunicação nas suas actividades diárias?     Sim        

Não 

    Em caso afirmativo, especifique: 

 

15) Que língua usa no seu relacionamento quotidiano? 

          Inglês               Português               Chinês               Outra 

 

 

16) Assinale os factores que considera favoráveis, desfavoráveis ou sem relevância (neutros) 

à sua integração. 

 

 Favorável Desfavorável Neutro Porquê? 

Alojamento     

Comida     

Lazer     

Contacto com culturas diferentes     

Clima     

Língua     

Relação com colegas     

Relação com professores     

Saudade da família     

Saudade dos amigos     

Métodos de ensino     

Burocracia     

Gabinete de apoio ao aluno     

Assistência médica     

Deslocação (transportes)     

     

      

 

17) De quanto tempo necessitou para se sentir integrado? 

          1 mês                         3 meses                  + de 3 meses               Ainda não me adaptei 
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Muito obrigada pela sua colaboração. Se desejar acrescentar algum comentário/sugestão, faça-o por 

favor no espaço abaixo. 
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 QUESTIONNAIRE TO CHINESE STUDENTS IN PORTUGAL 

 

Age: Gender:       F                  M  

Residence in China (city): 

 

1) Degree course you attended in China and academic level: 

 

 

2) Degree course you currently attend in Portugal and period of stay: 

 

 

3) Reasons that motivated you to chose Portugal: 

 

 

4) Have you done any graduate or post-graduate studies in other countries?    Yes             No      

    If Yes, please indicate the country(ies) you’ve studied in: 

 

5) Do you have a scholarship?    Yes                    No              

    If Yes, please indicate the institution through which you’ve applied: 

 

 

6) Had you been to Portugal before?   Yes                    No              

    If Yes, please indicate: 

     6.1) Purpose of visit: 

     6.2) Impressions: 

     6.3) How did it contributed to your later integration? 

 

 

7) Did you have any contact resident in Portugal before leaving?    Yes                    No 

    If Yes, please indicate who:      Family members               Friends               Other  

                                                                                                                

(Who?                              ) 

 

8) Did you have any kind of information about Portugal before leaving?    Yes                    No        

    If Yes, please indicate: 

     8.1)  Through who:       Family members               Friends              Other 

                                                                                                       (Who?                                ) 

     8.2) How did this information contributed to your later integration? 

 

 

9) Did you come accompanied by colleagues or family members?    Yes                    No 

    If Yes, please indicate: 

     9.1) Who came with you:       Family members               Colleagues 

     9.2) How did it contributed to your integration? 

 

 

10) Are you surrounded by colleagues or family members at this moment?    Yes               No 

    If Yes, please indicate: 

     10.1) Who?       Family members               Colleagues 

     10.2) How does this contributes to your integration? 

 

11) Do you contact family members family in China?    Yes                    No 
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    If Yes, indicate: 

     11.1) Means used to communicate?       Internet               Telephone 

     11.2) Frequency?      Daily                      Monthly 

                                    Weekly                   Rarely 

 

12) Do you contact your friends in China?    Yes                    No 

    If Yes, indicate: 

     11.1) Means used to communicate?       Internet               Telephone 

     11.2) Frequency?      Daily                      Monthly 

                                    Weekly                   Rarely 

 

13)  Who do you speak with more frequently on a daily basis? 

         Chinese colleagues                              Portuguese colleagues 

         Colleagues from other nacionalities 

         Why? 

 

14) Did you find any communication difficulties on your daily activities?    Yes                    No 

    If Yes, specify: 

 

15) Which language do you use on a daily basis? 

          English             Portuguese             Chinese             Other 

 

 

16) Mark the factors you think were good, bad or not relevant (neutral) to your integration. 

 

 Good Bad Neutral Why? 

Accomodation     

Food     

Leisure     

Contact with different cultures     

Weather     

Language     

Relation with colleagues     

Relation with teachers     

Missing your family     

Missing your friends     

Teaching methods     

Burocracy     

Foreign students’ office     

Medical assistance     

Transportation     

Other (specify)     

 

17) How long did you need to adapt? 

          1 month                     3 months                 + than 3 months          I still haven’t adapted 
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Thank you for your cooperation. Please feel free to leave any other comment/opinion in the space below. 
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