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palavras-chave Chineses, as experiências de lazer, ócio criativo, tempo livre, espaço.

resumo A presente pesquisa tem como objetivo geral desvelar as experiências de lazer dos
alunos chineses de intercâmbio, na cidade de Aveiro/Portugal. Numa primeira parte,
indicaremos a evolução da comunidade chinesa com ligações à língua portuguesa.
Posteriormente, e a partir de um enquadramento teórico pré-estabelecido, são
realizados inquéritos e entrevistas semiestruturadas com alunos chineses, vinculados à
Universidade de Aveiro, cuja meta foi investigar sobre os seus principais interesses
culturais no âmbito do lazer. Na sequência, foi apresentada a análise das estratégias
metodológicas desenvolvidas pelo Instituto Confúcio da UA para a integração desses
estudantes. De acordo com os resultados, percebemos que falta consciência à maior
parte dos alunos chineses em como gerir bem os seus tempos livres, existindo poucas
atividades de lazer.



keywords Chinese, leisure experiences, creative leisure, free time, space.

abstract This research aims to unveil the leisure experiences of chinese exchange students in
the city of Aveiro/Portugal. In the first part, we will introduce the evolution of the
chinese community with connections to the Portuguese language. Subsequently, and
from a pre-established theoretical framework, we will conduct surveys and semi-
structured interviews on chinese students linked to the University of Aveiro. The final
goal was to investigate their main cultural interests respecting leisure. Further on, the
methodological strategies developed by the Confucius Institute of the UA regarding
the integration of these students will be exposed and analyzed. According to the
results, it can be seen that most of chinese students lose consciousness when using
their free time, keeping few leisure activities.
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Introdução

Atualmente, ao olharmos para a cidade de Aveiro, pode-se afirmar que, apesar da

existência de vários estrangeiros, surgem outros rostos, estes com caraterísticas típicas

orientais. Falo-vos dos Chineses.

No contexto da globalização, há cada vez mais ligações políticas, culturais e

comerciais entre os países. Neste seguimento, a China aproveitou-se dessa oportunidade,

tomando medidas positivas para os alunos chineses que manifestam interesse em aprender

a língua estrangeira. As universidades chinesas têm desenvolvido cada vez mais projetos

de intercâmbio com universidades estrangeiras, tal como se evidencia o caso da

Universidade de Aveiro. Por isso, para adquirir uma experiência especial ao estudar no

estrangeiro, e entrar num bom ambiente verbal e comunicativo para com outrem, cada vez

mais alunos chineses vêm para a cidade de Aveiro.

Desde então, a vida quotidiana deste grupo de população ganha muita curiosidade por

parte de outros indivíduos. Nas aulas académicas, os chineses são bastante silenciosos, e,

sendo assim, os professores e colegas estrangeiros acham que eles são muito reservados e

introvertidos. Contudo, estes comportamentos estão devidamente correlacionados com o

passado da China. Antes de 1978, a China fechou-se ao estrangeiro, deixando uma

impressão negativa ao Ocidente. Recentemente, existem cada vez mais pesquisas acerca da

comunidade chinesa, sobretudo em Portugal. Todos estes estudos dão mais ênfase na

investigação de histórias e políticas sobre o fenómeno referido anteriormente. Por outro

lado, raramente, encontra-se um trabalho que foque somente o tempo livre dos chineses

tanto no seu país natal, como em países fora das suas fronteiras, digamos.

O presente trabalho tem como objetivo geral desvelar as experiências de lazer dos

chineses de intercâmbio, na cidade de Aveiro/Portugal. Esta investigação é valiosa,

nomeadamente, a nível social. Ademais e, por um lado, toda esta produção escrita oferece

uma alta referência para a sociedade ocidental (re)construir a sua opinião relativa à

comunidade chinesa estudantil. Por outro lado, a investigação do trabalho permite à

universidade de Aveiro conhecer melhor os interesses dos seus alunos chineses. Por último,

toda a pesquisa, investigação, inquéritos e sondagens feitos, foram bons para os próprios

chineses reconhecerem a sua situação atual, podendo assim refleti-la melhor desde então.
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A questão latente desta investigação é: “o que é que os chineses fazem nos seus

tempos livres (isto é, fora da vida universitária) em termos de lazer e de ócio?” Para

responder devidamente a esta pergunta, a metodologia desenvolvida foi qualitativa, ou seja,

a partir de análises interpretativas. No presente trabalho, acima de tudo, apresenta-se

brevemente a história da imigração chinesa e o interesse pela língua portuguesa; logo a

seguir, são apresentados, teoricamente, os conceitos ligados ao fenómeno do lazer e

estudos culturais sobre o ócio. Posteriormente, foram realizados inquéritos e entrevistas

semiestruturadas com alunos chineses sobre o tema, vinculados à Universidade de Aveiro,

cuja meta prende-se apenas com a investigação pura associada aos seus principais

interesses culturais no âmbito de lazer. Ao mesmo tempo, para complementar essas

análises, pretende-se mapear os principais espaços de lazer frequentados pelos alunos

chineses na cidade de Aveiro. Nesta sequência, objetiva-se realizar a análise das estratégias

metodológicas desenvolvidas pelo “Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro”, para a

integração desses estudantes. Finalmente após o desenvolvimento de todos os métodos de

pesquisa acima mencionados, pretende-se desvelar o quotidiano vivido pelos chineses,

dando a conhecer, portanto, essa realidade.

Este trabalho propõe explorar, refletir, ponderar, avaliar, conhecer, e analisar os

misteriosos segredos relativos às atividades de lazer dos chineses na cidade de Aveiro, de

modo a associar os conceitos de lazer e de ócio com as práticas de lazer e de ócio nos

tempos livres dos alunos chineses. Assim sendo, todo este leque de práticas e experiências

acima referidas, faz com que possamos mais facilmente ligar duas populações e culturas

diferentes. Desta forma, este encontro de culturas distintas poderá fazer com que os

chineses consigam perceber e encontrar uma maneira adequada para se integrarem com

mais facilidade na sociedade portuguesa.
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I. Enquadramento histórico e social da evolução da aprendizagem da

língua portuguesa da situação - China

1.1 Globalização e evolução da amizade entre a China e Portugal

Há muitos anos atrás, os chineses e os portugueses começaram a manter os negócios

entre os dois países. As relações entre portugueses e chineses têm origem em 1509 nos

mares e na ilha da zona portuária de Malaca. São contactos informais, marítimos, de mútuo

reconhecimento, entre autoridades oficiais do Estado - Dinástico de Portugal e um grupo

de privados mercadores chineses da Província de Guangdong em comércio na Ásia do

Sueste (Barreto, 2006, p. 43-44).

Como todos sabem, Macau é símbolo da relação sino-portuguesa. Neste território,

podemos encontrar facilmente cristalizações culturais do encontro entre chineses e

portugueses. Depois da Revolução dos Cravos em 1974, Portugal declarou a independência

imediata de todas as suas províncias ultramarinas. A Guarnição Militar Portuguesa retirou-

se de Macau no ano de 1975 com a extinção do seu órgão de comando, o Comando

Territorial Independente de Macau (CTIM). O Governo de Macau promulgou, em 1976, o

Estado Orgânico de Macau (EOM), com vista em criar um novo modelo político,

rompendo assim com o velho modelo altamente colonial (centrado no Governador) vigente

naquela altura1. As mudanças das políticas do novo Governo de Portugal permitiram

promover a paz e a prosperidade de Macau, e por outro lado, estimular o desenvolvimento

do relacionamento sino-português.

Quando estes estabeleceram relações diplomáticas oficiais em 8 de fevereiro de 1979,

1 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Macau, data de consulta a 31-05-2019.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Macau,
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os dois governos acordaram que Macau era parte integrante da China, embora

provisoriamente sob administração portuguesa2. Depois do estabelecimento das relações

diplomáticas, os dois presidentes marcaram visitas bilaterais entre os dois países, o que fez

com que as relações sino-portuguesas ficassem cada vez mais próxima e amigáveis.

No final do século XX e início do século XXI, o mundo entrou na terceira fase da

globalização, com contactos globais na política, economia e comércio a crescerem

exponencialmente, e a humanidade a desenvolver-se a uma escala global. Para enfrentar

positivamente o desafio de desenvolvimento global, a China, com um papel importante na

plataforma mundial, delineou uma estratégia à qual deu o nome de “Uma Faixa, Uma

Rota”. Esta iniciativa tem por objetivo central retomar o conceito base da Antiga Rota da

Seda, ou seja, fomentar as trocas comerciais e civilizacionais entre o Oriente e o Ocidente.

No caso de Portugal, a China fez o convite para que o país fizesse parte desta Rota e,

numa cerimónia comemorativa dos 10 anos de parceria estratégica Portugal-China em

Lisboa, o representante chinês, o embaixador Huang Songfu, disse as seguintes palavras

em Março 2015: “Convidamos Portugal a aproveitar esta oportunidade e a explorar

juntamente com a China a possibilidade de cooperação no quadro de ‘uma faixa e uma

rota’, promovendo assim a nossa cooperação pragmática em benefício dos dois povos e

elevando a parceria estratégica global sino-portuguesa para um novo patamar” (Santiago,

2018, p. 244). Finalmente, em dezembro de 2018, Portugal aderiu oficialmente ao AIIB3

como membro fundador, revelando a sua confiança e apoio às cooperações sino-europeias

e à construção de ‘Uma Faixa e Uma Rota’.

Atualmente, a relação sino-portuguesa encontra-se no seu melhor momento histórico:

os dois presidentes realizaram visitas bilaterais entre os dois países em menos de meio ano,

em 2019, atingindo o nível mais alto da relação dos dois e tentando desenvolver

intercâmbios de cooperação em várias áreas, tendo chegado a um grande sucesso.

2 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Amizade_e_Com%C3%A9rcio_Sino-Portugu%C3%AAs,
data de consulta a 31-05-2019.

3 O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (em inglês: Asian Infrastructure Investiment
Bank, AIIB) é uma instituição financeira internacional proposta pela China. É considerado como uma
alternativa ao Banco Mundial.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Amizade_e_Com%C3%A9rcio_Sino-Portugu%C3%AAs,
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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1.2 O interesse chinês pela Língua portuguesa

1.2.1 O desenvolvimento da abertura do curso da língua portuguesa na

China

Atualmente, na China, já não é difícil encontrar um dicionário bilingue chinês-

português, um manual sobre a gramática portuguesa, ou um romance traduzido de

português. Ainda, podemos, por acaso, reconhecer que alguém esteja a falar português.

Sem dúvida, conseguimos também comprar os vinhos de Portugal nos supermercados. Para

considerar os futuros dos filhos, os pais recomendam-lhes a escolher a Língua Portuguesa

como carreira da Universidade.

Mas a Língua Portuguesa passou por um longo período para chegar a este momento

atual. Quanto às razões, não podemos apresentá-las sem analisar situações sociais e

políticas.

Então, vamos descobrir a linha de temporalidade da aprendizagem de português pelos

chineses. Quando é que eles começaram a aprender a língua portuguesa? Onde, com quem

e como é que aprendem?

Sendo assim, temos que referir uma pessoa importante na história do desenvolvimento

da aprendizagem da língua portuguesa: Wang Suoying, foi, até 1991, docente do

Departamento de Português da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai. Em

1977 iniciou, juntamente com dois colegas, o Curso de Licenciatura de Língua e Cultura

Portuguesa na mesma Universidade. É atualmente leitora de Chinês na Universidade de

Aveiro, responsável pelo Curso de Língua e Cultura Chinesa tanto na Delegação
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Económica e Comercial de Macau como no Centro Científico e Cultural de Macau e

coordenadora da cadeira de Língua e Cultura Chinesa na Escola Superior de Medicina

Chinesa Dr. Pedro Choy (pólo da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de

Chengdu, da China). Tem-se dedicado à tradução e investigação sobre as Línguas,

Literaturas e Culturas da China e de Portugal. E aqui, queria citar o artigo que a Professora

fez no ano 2001, com o título “A língua portuguesa na China”. Por meio do artigo referido,

certamente, conseguimos ficar mais esclarecidos sobre a evolução do português na China.

Em 1978, a China abriu uma política de “Abertura de reforma” e começou a

desenvolver as relações multilaterais com outros países. Deste modo, o país precisou de

quem conseguisse falar certas línguas estrangeiras para negociar e comunicar com outros

países, para o lançamento dessa política em áreas do comércio, política, social, científica,

tecnológica, cultural, etc. Os chineses, dão muita importância ao domínio de línguas

estrangeiras, achando que falar a língua-alva com os nativos é um sinal de muito respeito,

o que também representa a dignidade de si próprio.

Segundo a ideia do artigo da Pr.ª Wang, “na mentalidade dos chineses e que se revela

claramente na sua atitude sobre a questão de intérpretes e tradutores: a China precisa de

formar o seu próprio contingente para os contactos com o exterior, sobretudo nos casos

oficiais, pois a dignidade e a capacidade de uma grande nação não podem ser postas em

causa”(Wang, 2001, p. 2).

Principalmente, a China tem mantido duas medidas para o ensino de português: uma é

ensinar a língua portuguesa em Universidades chinesas, outra é mandar aprender português

em Macau e nos países de língua portuguesa.

No artigo a que temos vindo a fazer referência (Wang, 2001), afirma-se que já no ano

de 1960, a China começou o seu primeiro curso de Licenciatura de Língua Portuguesa,

com duração de 4 anos e com 18 alunos, no Instituto de Radiodifusão de Beijing. Alguns

meses mais tarde, ou seja, em dezembro do mesmo ano, foi aberto no Instituto de Línguas

Estrangeiras de Beijing um outro curso intensivo de Língua Portuguesa, com duração de 2

anos e meio e com uns 10 alunos, todos selecionados entre os finalistas e tradutores de

língua russa. E depois, por causa da “Grande Revolução Cultural4” da China, os alunos

4 Os alvos da Revolução eram membros do partido mais alinhados com o Ocidente ou com a União Soviética,
funcionários burocratas, e, sobretudo, intelectuais (anti-intelectualismo). Como na intelectualidade se

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-intelectualismo
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foram forçados a deixar de estudar português. Até a esse momento, uns cem universitários

chineses tinham estudado a Língua Portuguesa. Em 1973, o Instituto de Línguas

Estrangeiras de Beijing (a atual BFSU - Beijing Foreign Studies University) reabriu o seu

curso de Língua Portuguesa, renovando-lhe as edições quase sempre de dois em dois anos.

Simultaneamente, em 1973, o Instituto de Línguas Estrangeiras de Shanghai, que é atual

SISU - Shanghai Internacional Studies University, iniciou o seu mini-curso de Língua

Portuguesa com a finalidade de formar os futuros docentes de Português. O mini-curso só

tinha 3 estudantes, dos quais 2 eram alunos selecionados de outras licenciaturas e um era

docente de russo. A partir daí, o Curso repetiu as suas edições em cada quatro/cinco anos.

Desde modo, ficámos a saber que Beijing e Shanghai são as duas cidades que estão na

formação dos alunos chineses para aprenderem a língua portuguesa. “Posteriormente, cada

vez mais Universidades chinesas começaram a ter o curso de língua portuguesa. No início,

aprendiam o português brasileiro; mais tarde, chegaram os leitores portugueses, através de

vias não-governamentais. Mas hoje em dia, com a celebração dos protocolos entre a China,

Portugal e Macau, os leitores nas universidades chinesas são todos portugueses, enviados

pelo Instituto Camões e Instituto Português do Oriente” (Wang, 2001, p. 4-5).

Quanto à medida de mandar os alunos para Macau ou aos outros países para

aperfeiçoar o nível de português, a China também tomou algumas decisões bem-sucedidas.

“Por exemplo, em 1959, 7 jovens foram enviados para Macau de Beijing; nos anos 70,

vários grupos foram mandados para Moçambique; em 1986 e em 1988, o MNE (Ministério

dos Negócios Estrangeiros) chinês mandou respetivamente, um grupo de 12 jovens para a

Universidade de Coimbra.” (Wang, 2001, p. 5).

Desde os anos 80 até agora, cada vez mais Universidades chinesas ou Institutos

chineses abriram o curso de Língua e Cultura Portuguesa.

1.2.2 Amotivação para o estudo da língua portuguesa

Um provérbio chinês diz: “As coisas tornam-se caras por serem raras.” Conheço esse

encontravam alguns dos potenciais inimigos da revolução, o ensino superior foi praticamente desativado no
país.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
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provérbio e concordo com a Pr.ª Wang, quando ela cita esta frase no seu artigo. Aprovo

cem por cento. Na China, uma língua estrangeira tem mais impacto, ou seja, mais

influências sem dúvida nenhuma, a maior influência é a do inglês. Nos anos 80, os alunos

chineses começavam a estudar inglês a partir do 3º ano, o que permite ter a noção de que

os chineses dão muito valor à aprendizagem do inglês. Em comparação com o inglês, o

português ainda é uma “língua rara” na cabeça dos chineses, mesmo que seja a quarta

língua mais falada no mundo, segundo dados apresentados na exposição “Potencial

Económico da Língua Portuguesa”, em exibição no Parlamento Europeu. Sendo assim,

com o desenvolvimento da cooperação entre a China e os países lusófonos, a China

precisava de uma grande quantidade de tradutores e intérpretes nos postos do Governo e do

Ministério. Segundo a situação daquele momento que a Pr.ª Wang relembrou que para a

maioria dos estudantes, não foram eles que escolherem a língua portuguesa, mas sim foram

escolhidos para a língua portuguesa, obedecendo à decisão superior e até há uns poucos

anos, o emprego dos licenciados chineses foi garantido pelo Estado (Wang, 2001).

Antigamente era assim, então: muitos estudantes de português conseguiam facilmente

trabalhar nas secções governamentais. Mas agora já não é assim, já podemos escolher nós

próprios.

Atualmente, além dos organismos governamentais que nos oferecem os empregos,

quer as empresas nacionalizadas quer as empresas privadas têm necessidade de chinês que

domine bem o português. Na verdade, mesmo agora, em comparação com as outras línguas

europeias, por exemplo, francês, russo, alemão, etc., há menos pessoas a empenhar-se no

gosto da língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, existe um mercado de trabalho com mais

saídas e mais perspetivas, por isso, cada vez mais estudantes querem seguir o caminho da

aprendizagem de língua portuguesa para conseguirem arranjar um bom trabalho.

1.2.3 As políticas de migração sino-portuguesas

Em conformidade com os dados estatísticos disponíveis, já existem quase 40 mil

chineses espalhados pelo território português. Parcialmente, por efeito da boa execução da

política dos “Golden Visa”, o número dos chineses em Portugal tem aumentado nos

últimos anos. Analisar melhor este fenómeno social, obriga-nos a contextualizar
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historicamente as políticas tomadas pela China em certa época, nomeadamente

compreendendo a política de “abertura” da República Popular da China ao exterior em

1976, após a morte de Mao Tsé-Tung. As mudanças praticadas pelos governos seguintes,

até final dos anos 90 do século XX, tiveram um caráter mais económico do que político,

medidas direcionadas para a recuperação tecnológica e económica da China, abrindo a

economia chinesa ao mundo.

Olhando para a China agora, neste momento, o nosso presidente Xi Jinping dedica-se

ao projeto “Uma Faixa, Uma Rota”. A 27 de Abril de 2019, o presidente Xi Jinping abriu a

2ª edição do Fórum Faixa e Rota, em Beijing, um projeto polémico, mas que conta com a

participação de vários países, incluindo Portugal. A China e Portugal vão aprofundar e

forçar as relações de comunicação e cooperação, com o objetivo de «promover o

intercâmbio de bens, tecnologia, capital e de pessoas através da conectividade e

aprendizagem mútuas5». Com efeito, uma da consequência da aproximação entre Portugal

e China tem sido o aumento do número de alunos chineses em universidades portuguesas.

5 Fonte: https://www.bbc.com/zhongwen/simp/indepth-39923214, data de consulta a 31-05-2019.

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/indepth-39923214
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1.3 Alunos chineses na Universidade de Aveiro

1.3.1 A imigração chinesa de estudantes para Portugal

O objetivo deste estudo consiste em analisar e aprofundar o espaço social e cultural de

estudantes chineses em Aveiro, as atividades realizadas e o modo de integração. Para isso,

é necessário conhecer um pouco da história sobre este intercâmbio académico.

Com a contínua cooperação de intercâmbio universitário entre a China e Portugal,

mais popular e modernizado, tem sido possível verificar o aumento do número de alunos

chineses em universidades portuguesas, e vice-versa.

A UA mantém acordos de cooperação internacional com instituições de ensino

superior nos cinco continentes, tendo privilegiado estrategicamente a cooperação

interinstitucional em regiões da Europa, na América do Sul, nos países de expressão

portuguesa em África, e, na Ásia, na China e no Sudeste Asiático. Na China, a UA,

mantém acordos em vigor com as seguintes Universidades: Changshu Institute of

Technology, Dalian University of Foreign Languages, Guizhou Normal University, Xinhua

College of Sun Yat-sen University, Jiangsu University, Jilin Huaqiao Foreign Languages

Institute, Nantong University, National Chiao Tung University, National Tsing Hua

University, Guangdong University of Foreign Studies, Xi’An International Studies

University, Sichuan International Studies University, Harbin Normal University, Shanghai

Normal University, Universidade de Macau, University of Yanshan, Yangzhou University,

Zhejiang Ocean University, Instituto Politécnico de Macau, Jiangsu University6.

Na verdade, em comparação com outros países europeus, Portugal não recebe um

grande número de estudantes chineses. Os chineses em Portugal ainda constituem uma

6 Fonte: http://www.ua.pt/cooperacaointernacional/page/24293), data de consulta a 31-05-2019.

http://www.ua.pt/cooperacaointernacional/page/24293)
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comunidade pequena, e muito em particular, a dos estudantes. A maioria dos estudantes

chineses em Portugal frequentam cursos de língua portuguesa em várias universidades na

China (mais de 30 universidades contam com estudos da língua portuguesa). Portugal

tornou-se um destino ideal para os chineses que estudam português europeu e cada vez

mais estudantes chineses escolhem a língua portuguesa como o seu curso universitário.

1.3.2 Principais vantagens de estudar emAveiro

Sabemos que a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, a

Universidade do Porto, a Universidade do Minho ou Universidade de Coimbra também são

as academias muito populares quanto ao curso especializado de Língua portuguesa para os

chineses. Comparado com outras cidades de Portugal, os custos do dia-a-dia em Aveiro são

mais baixos. A habitação em Lisboa é mais cara, por volta de 300 euros mensais por um

quarto, e em Aveiro, as residências universitárias só custam 160 euros por mês, incluindo

as despesas. As refeições da cantina também são relativamente baratas, entre 2.55 e 3.55

euros. Tanto eu como os meus colegas, gastamos, em média, 1800 euros em alimentação

por ano. Se os estudantes cozinham em casa, este custo será menor. Os custos de transporte,

internet e outros serviços também são mais baixos do que em outros países europeus. A

maioria das famílias chineses pode suportar este nível de consumo dos seus filhos,

enquanto estudam em Portugal.

1.3.3 Os alunos chineses do DLC-UA

Segundo o estudo de Morais & Coimbra (2018, p. 423-439), normalmente, uma

grande parte dos alunos é constituída por raparigas. As turmas são predominantemente

compostas por meninas. Entretanto, a maior parte dos alunos vêm da Universidade de

Línguas Estrangeiras de Jilin.

Na verdade, na China, para concluir a licenciatura são necessários quatro anos, o que

é diferente quando comparado com os cursos em Portugal. Normalmente, antes de

chegarmos a Portugal com objetivo de tirar o curso, já tínhamos estudado 2 ou 3 anos da
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língua portuguesa. A fim de melhorar o nosso português, escolhemos este caminho. É uma

língua nova, cujo sistema pertence ao grupo das línguas sintéticas, sendo completamente

diferente do chinês, nossa linguagem.

Os alunos chineses da UA, não constituem nem um grupo muito grande nem um

grupo muito pequeno. Temos mais ou menos 120 alunos. Como um grupo de pessoas que

vêm de longe, cada um de nós tem muitas curiosidades sobre este novo espaço, um novo

mundo. As pessoas ao nosso redor também têm muita curiosidade sobre nós, sem dúvida.

Como seres humanos, todos nós temos a nossa própria raiz, a nossa identidade pessoal,

as nossas características nacionalistas. Em Ser e Tempo7, o conceito de Heidegger, ficamos

a saber que quase a nossa vida é influenciada pelos outros, moldada pelo ambiente onde

crescemos, da língua com que crescemos, dos erros que herdamos. Em 1978, a China

executou a política “Reforma e Abertura”. Entretanto, já passaram 41 anos desde então, e

cada vez mais chineses começaram a deslocar-se da pátria para outro país com diferentes

objetivos. A China sofreu entretanto grandes mudanças na educação, economia,

pensamento, entre outros aspetos. No entanto, quanto à impressão que têm dos chineses ou

da China, os ocidentais ainda insistem em se relacionar com a realidade antiga da China,

como em meados do Século XX. Elas acham que os chineses são extremamente fechados,

conservados, que ainda resistem a coisas ou ideias novas. Porém, nós estamos em

constante mudança, dia após dia.

De qualquer modo, o espírito do nacionalismo chinês é a nossa alma, penetrando na

nossa vida e nos nossos princípios. Este critério introduz-nos a sermos pessoas patriotas,

solidárias e unitárias, pacifistas, aplicadas e corajosas, independentes e positivas. São estas

as principais ideais que circulam no nosso sangue, predominando no nosso pensamento e

formando a nossa personalidade única.

Os alunos chineses que estão a frequentar o curso na UA, seja a licenciatura, seja o

mestrado ou o doutoramento, são alunos nascidos nos anos 90 do Século XX. Todos eles já

cresceram num ambiente relativamente moderno. Com um novo sistema da educação e

uma sociedade em desenvolvimento com uma maior velocidade, nós, geração dos anos 90,

tornamo-nos uma geração que temos muitas possibilidades de plasticidade em termos de

mudanças culturais e de mentalidade. Para nós, que partimos do nosso país para um novo

7 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_e_Tempo, data de consulta a 10-10-2019.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_e_Tempo
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país, forçando-nos a adaptar, trata-se de um enorme desafio. Com a mudança de ambiente,

será que os nossos quotidianos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, irão ser

diferentes? Chegando a um lugar diferente, será que nos conseguimos adaptar ao novo

ambiente e aos novos espaços sociais, dentro e fora da Universidade? Ou sentimo-nos

muito estranhos e desconfortáveis sem qualquer tipo de perspetivas?
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II. Definição de conceitos

2.1 Identidade e os alunos chineses

A identidade pessoal é um fator vital para a comunicação em sociedade. Uma

mudança do ambiente, uma nova cultura, uma nova forma da vida, constituem dificuldades

incontestáveis para os alunos chineses fora do seu país.

Embora os chineses não sejam conhecidos pela sua hiper-sociabilidade, isso não quer

dizer que todos os chineses sejam tímidos, ou introvertidos. A meu ver, trata-se de uma

caraterística muito comum da cultura chinesa, que valoriza em primeiro lugar o que nós

herdamos dos nossos antecedentes: a modéstia.

O choque cultural que constitui a saída da China para viver em Aveiro não é um

processo nada fácil, a exigir uma capacidade de convivência com a perda. Trata-se de um

processo, em grande parte inconsciente, que exige conviver com um tipo de “Perda”.

Talvez seja a perda dos pais, dos grandes amigos, da rotina diária, etc. No entanto, é

também um processo de acumular de novas experiências, em simultâneo com a perda.

Neste contexto, a nova cidade tem um papel importante para cada indivíduo, exigindo o

conhecimento da mesma, quer na teoria, quer na prática.

2.2 A cidade – um suporte essencial de atividades de lazer para os

sujeitos

2.2.1 A definição da cidade

Ser um humano implica viver em sociedade. Não conseguimos viver sem sociedade.
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A sociedade, de um modo abstrato, representa o mundo humano. No entanto, sempre que

ela é vista de um modo mais pormenorizado, mais concreto e detalhado, a cidade pode ser

vista como um ambiente urbano. O que é a cidade? A cidade é uma área densamente

povoada onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Vivemos lá,

consumimos, trabalhamos e divertimo-nos lá.

Com efeito, “a cidade, como paisagem artificial criada pelo homem, é um mundo de

ruas, casas, edifícios, parques, praças, avenidas, num misto entre espaço natural e criado,

formada por objetos e imagens, movimentada pela dinâmica entre vida pública e privada,

onde se articulam tempo/espaço, política, trabalho, cultura, consumo, lazer, entre outras

dimensões” (Rechia, 2017, p. 2).

Uma cidade é constituída por diversos aspetos. Do ponto de vista cultural e

patrimonial, pode ser dividida em duas partes: uma área material e outra imaterial. Assim,

“as cidades distinguem-se entre si justamente por objetos fixos e fluxos, os quais conferem

significação para os moradores” (Rechia, 2017, p. 2). No que diz respeito à organização de

uma cidade, existe sempre uma fação responsável pelo controlo da construção do meio

urbano. Esta entidade é o governo por meio de diversas iniciativas políticas. Sem

atividades da disposição do poder político, não será possível tomar medida de

desenvolvimento urbano.

Sendo assim, podemos chegar a uma conclusão sobre as estruturas físicas e as

relações sociais. As estruturas físicas enriquecem as relações sociais. E mais importante é

que temos que saber e perceber que as estruturas físicas têm que ser feitas pelas políticas

de intervenção no setor.

A cidade é um cenário das práticas sociais: “As grandes cidades contemporâneas

constituem-se em um denso espaço, incluindo as funções diversas, por meio das quais se

estabelecem múltiplas práticas sociais” (Rechia, 2017, p. 11). O cotidiano dos humanos

estende-se pelos espaços públicos e privados. Entre os dois os espaços públicos são o

objeto deste trabalho. Os espaços e equipamentos de convivência, fazem parte

imprescindível de uma cidade, ao mesmo tempo que refletem o nível de desenvolvimento

da cidade.
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2.2.2 O conceito do espaço de Cidade

A categoria designada de espaço, e todas as suas possíveis relações, estão

relacionadas com as práticas sociais e culturais.

No que diz respeito ao conceito de espaço, segundo Elias (1994, p. 3), num espaço

não é possível obter as tais três dimensões (largura, profundidade e comprimento), exceto

se estas estiverem acompanhadas da sua localização no tempo. Nesta sequência, fica-se a

conhecer uma dada realidade: é necessário constituir uma ligação, uma conexão, entre o

espaço e o tempo, nomeadamente, quando analisarmos e compreendermos as dinâmicas

sociais e culturais.

A sociedade, ao produzir-se, e ao fazê-lo num determinado espaço - como condição da

sua existência por meio dessa ação -, ela também produz um espaço que lhe é próprio e,

único. A sociedade proporciona aos seres humanos espaço para viver, explorar, estudar, e,

neste caso, estão igualmente a criar um espaço que os faz sentir confortáveis, seguros, com

base no espaço público. Neste sentido, concomitantemente estar-se-ia a (re)implantar um

local onde todas as pessoas se sentiriam bem-vindas.

Segundo Rechia (2006), é ressaltado que a apropriação de um espaço ou de uma

delimitação espacial está relacionada com o poder simbólico deste com o lugar, ou seja,

com os laços afetivos que as pessoas estabelecem entre si num determinado ambiente. Isso

quer dizer, uma certa planificação ou plano espacial vai tornar-se em práticas sócio

espaciais, nomeadamente quando as pessoas se apropriarem dele. A forma como se

constitui um espaço dá diferentes e diversas possibilidades para e de relações sociais, em

termos de articulação e de organização da sociedade.

O estudo de Rechia, Tschoke e Vieira (2013) exemplifica dois casos de espaços

centrais de lazer: um é shopping e o outro é um teatro. Normalmente, entende-se que, no

shopping, toda a gente consegue encontrar uma parte preferida, ou seja, o seu próprio

campo de lazer. Relativamente ao teatro, existem duas formas principais: o teatro burguês

e teatro de vanguarda. O primeiro, dá mais pertinência à rentabilidade, enquanto que o

segundo presta mais atenção à realização da Arte. Pode-se aferir que cada um deste tipo de

teatros, detém, por norma, os seus clientes fixos.
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Para além disso, no estudo de Rechia, Tschoke e Vieira (2013) é referido que o

exercício político influencia os possíveis espaços de lazer, como por exemplo, o caso do

Brasil, o Largo da Ordem (parte histórica da cidade) e a Rua XV de novembro - que se

chama calçadão- (primeira rua fechada só para pedestres). Ademais, existe um lugar

designado de Boca Maldita. Aí, as pessoas podem criticar livremente ou exprimir as suas

próprias opiniões sobre qualquer coisa. Os sujeitos ali não são controlados.

Sendo assim, ao criar uma nova hipótese para os encontros entre as pessoas, acaba por

se tornar em iniciativas poderosas para enriquecer a vida dos cidadãos. As praças públicas

também são os destinos perfeitos para a socialização. Além disso, uma dessas mesmas

ideias foi retirada de Rechia, Tschoke e Vieira (Apud, 2013), referindo que foi Deus quem

inventou a banquinha. Neste caso, uma banquinha não é só uma matéria, dotada de um

papel significante, mas sim é uma oportunidade de comunicar, passar tempo e relaxar.

Quanto mais bancas de jornal existirem, mais possibilidades e momentos de convivência

existirão. Tal como, “mais do que um ponto de venda, a banquinha é ponto de convivência

no bairro, muitos vizinhos se reúnem em seu entorno para conversar e discutir assuntos

referentes às problemáticas do lugar” (Rechia, Tschoke e Vieira, 2013, p. 28).

É igualmente pertinente salientar que “o comércio é necessário para a diversidade da

cidade, mas que ao conectá-lo com atrativos culturais tais espaços passam a ter vida”

(Rechia, Tschoke e Vieira, 2013, p. 30).

Os parques também são lugares destinados à produção e a criação das relações sociais.

Os laços sociais são formados frequentemente através do espaço público. Para além disso,

os corpos, ou seja, os indivíduos, também têm que formar os seus interesses e hábitos. Ao

conceber estas rotinas, hábitos e interesses, geram-se lazeres, passatempos,

relacionamentos, tanto para com o espaço, como para com a própria sociedade.

Relembrando o conceito de espaço, anteriormente já evidenciado, é verdade que um

conceito de espaço, apenas como dimensão física, tem o objetivo de reduzir o seu potencial

de análise, “(…) pois é no espaço, no tempo - e também no corpo - que as relações sociais

acontecem e se concretizam” (Rechia, Tschoke e Vieira, 2013, p. 31). No caso do desporto,

é possível destacar já um grande exemplo: imagine-se um campo desportivo. Este campo

pode igualmente ser designado de parque. Neste local, existem, por exemplo, condições

para jogar Badminton, Basquetebol ou Futebol. Neste momento, imagine-se, quando um
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grupo de indivíduos possui a disponibilidade e oportunidade para atividades de lazer. Estas

situações só fazem sentido se aplicadas para quem goste de jogar Badminton ou outros

desportos lá disponíveis. Ao utilizar um dado espaço urbano, há que prevalecer a ideia que,

para um espaço de lazer continue a funcionar dentro das condições normais, é necessário

preservá-lo, cuidá-lo, e nunca o destruir. Para que estes espaços de ludicidade se

mantenham limpos, tratados, e bem apelativos, são necessários vários investimentos, tanto

legais como políticos. O Estado somos nós.

2.3 O lazer nos espaços públicos e o tempo livre

Os espaços públicos, por exemplo, parques, praças, escolas, centros

culturais/desportivos, representam espaços fixos previamente regulados. É nestes lugares

que podemos usufruir do lazer. Então, o que é lazer? Dumazedier (1973) afirma que lazer é

um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para

repousar, seja divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua

informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre

capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais,

familiares e sociais. Sendo assim, o lazer é um sentimento de divertimento, de atividade

agradável praticada num momento de descanso ou de entretenimento. O lazer é uma

dimensão fundamental da vida, por isso, como qualquer um fenómeno sociocultural, para

enriquecer as possibilidades de lazer dos cidadãos, há que juntar muitos esforços

multilaterais.

Vale a pena mencionar que o lazer é presentemente um dos direitos sociais. Portanto,

podemos perceber que é muito importante para os humanos, mais especificamente para

cada cidadão urbano. O conceito de lazer tem que ser baseado tendo em conta três

elementos: tempo, espaço e ludicidade nos ambientes públicos urbanos. Quanto à relação

entre a cidade e o lazer, existe uma conexão das experiências no âmbito do lazer nas

cidades. É necessário proceder as efetivações dos novos projetos sociais, principalmente,

os seguintes: (re)apropriação da natureza, (re)significação das identidades individuais e

coletivas e renovação dos valores do humanismo.

Entre as Atividades Físicas e Desportivas e as cidades, os espaços de lazer e os bens
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materiais, simbólicos, arquitetónicos, educacionais e ambientais, os conhecimentos das

ciências sociais e naturais nos estudos e pesquisas sobre lazer e meio ambiente, será que

existem algumas conexões importantes e compreensivas? Uma adequada cidade, um

democrático espaço, ou seja, com um ambiente harmonioso, estruturas ou atividades

devem corresponder às demandas oriundas do cidadão, dos corpos culturais. Melhorar a

situação de uma cidade não deve começar por ser a resolução de problemas como

insuficiência ou inadaptação dos equipamentos causados pela falta de planeamento. Há que

considerar e adaptar as ideias ao meio para que os tecnocratas obtenham sucesso.

Os parques urbanos têm um papel muito importante para a criação de uma adequada

cidade. A iniciativa de conceber um espaço da natureza, acaba por gerar dois momentos.

Primeiro as pessoas podem aproveitar um tipo de lazer em ambientes naturais locais, e

posteriormente essa projeção chega a um cenário nacional e internacional. As pessoas

devem ter a noção que os espaços públicos são para todos, e que, portanto, tem-se que os

proteger e preservar. E mais importante é que saibam que o lazer é uma atividade

essencialmente de relaxamento, é um tipo de repouso, à parte do período laboral. Os

equipamentos de qualidade fazem com que os cidadãos consigam sentir-se mais seguros e

mais relaxados. Em resumo, uma conjuntura política, intelectual e social tem de conectar-

se com as demandas sociais para dar os direitos de lazer aos cidadãos que têm direito ao

ócio, além do negócio.

Em jeito de conclusão, o “meio urbano é o ponto de intersecção entre os níveis global

(representado pelo poder do Estado e dos homens), misto (que seria o nível urbano

representado pela cidade) e o particular (onde se estabelecem as relações entre o habitat e o

habitar do indivíduo). A partir desse conjunto de ações e atores sociais podemos perceber

espaço como “projeção das relações sociais” (Lefèbvre, 2001, p. 77-78). O meio urbano

deve ter características de densidade populacional, infraestruturas modernas, opções de

lazer e entretenimento, de ofertas culturais e de hábitos particulares, entre outros.

Infelizmente, com a escassez de planificação razoável e a limitação do espaço de lazer,

fragilizam-se as “projeções das relações sociais”. Sem dúvida, o processo de urbanização

vai encontrar muitos problemas e vários conflitos. Além disso, temos que perceber onde

estão as possibilidades de direito ao bem-estar social para os humanos, principalmente, no

que diz respeito às condições básicas como o alojamento adequado, educação, saúde,

trabalho, mobilidade urbana, espaços e equipamentos de lazer, etc. No que diz respeito aos
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aspetos subjetivos, eles são o sentimento de segurança e pertença, a possibilidade de

diversão, consumo, a reinvenção e produção de cultura, respeito à diversidade, inclusão,

sociabilidade, entre outros - que integram o quotidiano.

O tempo do “não trabalho” não pode ser transformado em tempo de consumo em vez

de “tempo de vida”. O significado de vida, especialmente, do tempo de lazer é o encontro

entre pessoas. Os planos urbanísticos devem incluir os centros da cidade e a periferia delas.

Os acessos aos parques ou praças têm que realmente respeitar os poderes aquisitivos dos

cidadãos e não serem um impedimento à fruição do lazer. Os espaços de encontro e

sociabilidade podem manter a cidade viva e pulsante.

O mundo é complexo, por isso, cria uma complexidade socioambiental. Portanto,

garantir estruturas de diversificação e qualificação são necessidades básicas. Porém, a

mediação do Estado nos anseios e nos direitos dos cidadãos deve garantir que o coletivo

seja priorizado sobre o individual.

O lazer reside no meio urbano. O meio urbano, ou seja, a cidade e sua envolvente,

pode ser analisada a partir dos processos históricos, sociais, políticos, trabalhista,

pedagógicos, económicos, temporais, espaciais, ambientais, simbólicos, entre outros.

Desde modo, a possibilidade da realização dos lazeres envolve muitos aspetos dentro de

um ambiente específico. Os poderes públicos têm que analisar os problemas concretos de

modo concreto.

2.4 A vida urbana saudável

Vive-se numa cidade, num ambiente urbano, ao mesmo tempo também temos que

perceber como se convive nela. Como compreender o que é uma cidade? Como funciona,

se organiza, se coordena, uma cidade viva? De que tipo de cidade se prefere? Neste sentido,

é necessário analisar os lugares e as práticas quotidianas no espaço urbano.

De acordo com Rechia (2006), a cidade é um lugar constituído por casas, prédios,

empresas, bairros, histórias, carros, poluição e misto de vozes, entre outros. No entanto,

“cidade também significa a relação do sujeito consigo mesmo, com o outro e com o lugar

onde vive” (Rechia, 2006, p. 1). Para os estrangeiros, o significado de cidade, onde vivem
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temporariamente, tem uma definição especial, particularmente para os estudantes

estrangeiros. Ou seja, aos estudantes, em comparação com moradores nativos dessas

mesmas cidades, falta-lhes algo, como que uma sensação forte de pertença. Explicitando

esta visão relativa aos estudantes não nativos, estes estudam num país desconhecido

(normalmente sem possuir uma família para os cuidar, o que significa que estes acabam

por ter menos preocupações domésticas, têm mais tempo livre, sobretudo quando quiserem

descontrair e passear, fazendo assim pausas no seu estudo intensivo). Desde modo, se

nalguma cidade faltarem muitos espaços de lazer, de entretenimentos cultural, artístico e

sociais, este pequeno defeito vai ser ampliado para uma realidade mais profunda, podendo

transformar, converter e tornar uma dada cidade como viva para, simplesmente, morta.

Por outro lado, os conceitos de espaço, foram renovados - aliás, num mundo tão

globalizado e tão tecnológico, como o que atualmente vivemos, estes conceitos estão em

constante evolução e mudança. Por exemplo, antigamente, o lugar só tinha um sentido, ou

seja, relacionado com a geografia. Contudo, esta palavra tem vindo a assumir diferentes

dimensões. Nesta sequência, o lugar fornece-nos corporeidade à nossa (co)existência.

No que concerne ao termo espaço, e citando as palavras da Rechia (2006), o espaço é

um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. Ademais, “o espaço permanece

aberto, sugere futuro e convida à ação. O espaço fechado e humanizado é lugar” (Rechia,

2006). Sendo assim, tomámos a noção de que o espaço representa liberdade e abertura,

enquanto que o lugar representa segurança, o fecho dos portões para outrem, um sítio

fechado. Para os seres humanos, o espaço e o lugar são considerados elementos básicos e

imprescindíveis à sua natureza e sobrevivência.

Os diversos lazeres e entretenimento crescem entre os lugares abertos/públicos e as

práticas corporais lúdicas. Cada pessoa é um sujeito-ludicidade, gerando um estilo de

práticas singulares no ambiente urbano. Cada pessoa tem os seus lazeres, podendo ser

diferentes, tanto a nível mental como cultural, social, profissional, pessoal e lúdico.

Para pulsar, reavivar, reanimar, a vida urbana, existem duas formas, das quais se

podem destacar dois elementos: o objetivo e subjetivo. Tal como nós próprios, a nossa

participação ativa e o nosso quotidiano na cidade, podem realmente torná-la mais dinâmica,

ativa, rica. Segundo Negt (2002), constata-se que “o essencial para esse pulsar é

compreender aquele que eu não conheço muito bem” (Negt, 2002, p. 22). Assim, neste
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ponto, pode-se relevar o exemplo dos estudantes de intercâmbio, que acabam por deter

mais experiências, sempre que estão num local desconhecido, mas para isso é preciso

terem vontade de conhecer o que os rodeia, a história da cidade e seu país, explorar as suas

potencialidades e tradições, entre outros. A forma de convívio é uma coisa primordial,

básica, essencial à nossa vida, enquanto seres pensantes. Para além de tudo acima

mencionado, as transformações dos lugares e espaços também transformar-se-ão em

desafios inevitáveis para eles.

Cada um de nós possui uma definição, um objetivo e mesmo uma visão para a própria

vida dos espaços planeados nas cidades, tais como a prática desportiva, atividades culturais

e tradicionais, e experiências no âmbito do lazer.

Relativamente à vida quotidiana dos estrangeiros, tenho interesse em salientar

algumas questões neste domínio. O aspeto de permanecer no estrangeiro tem impacto nas

atividades em que se participa? Uma cidade bem equipada, com infraestruturas atualizadas,

modernas, correspondentes às necessidades populacionais e sociais, melhora, ou não, o

sentimento de felicidade e de pertencimento dos estrangeiros? A rotina diária dos

estudantes, especialmente dos não nativos, inclui atividades de lazer e desportivas?

2.4.1 A produção social dos espaços lúdicos nas cidades

A produção social do espaço, implica todos os movimentos dos seres humanos na

cidade. Os espaços urbanos são organizados pelas suas ações, isto é, um espaço urbano é

uma combinação de práticas e valores sociais, culturais e tradicionais com os valores

económico-financeiros. É necessário aprender a olhar de uma forma crítica, evitando a

desconsideração dos espaços destinados a experiências no âmbito do lazer.

Numa cidade existem conflitos, que opõem o lazer ao utilitarismo e ao pragmatismo

da atividade económica. Por exemplo, é possível referir que a maior parte das pessoas,

acabam por reivindicar um modelo de vida existencial de mais qualidade, de mais

autonomia e liberdade. Subjetivamente, não são fantoches do trabalho, do seu emprego, ou

seja, das atividades económico-financeiras. Muitos indivíduos trabalham arduamente para,

no fim, não se sentirem tão valorizados e compreendidos como deviam de se sentir.
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Infelizmente, isto é uma realidade, não só objetiva como subjetiva. Muitos negócios

sobrevivem apenas devido ao trabalho físico e mental dos seus funcionários, e não pela

motivação que os chefes fornecem aos seus mesmos colaboradores. Atualmente, há uma

inclinação – e cada vez mais acentuada – para os resultados finais, nomeadamente os

económicos. Muitos patrões, por infortúnio, deixam-se levar pela riqueza e não pelo bem-

estar dos seus colaboradores. Todavia, há já, igualmente, uma certa consideração pela

dimensão psicológica dos funcionários, em ambientes de trabalho. E por que há uma

melhoria e consideração por estes colaboradores, se estes mesmos só precisam de trabalhar

para garantir a sua autossuficiência? Bem, esta questão, deveras pertinente, é importante e

fácil de responder: se não houver motivação, preocupação, feedback, escuta ativa,

entretenimento e lazer (na altura de descompressão dos colaboradores), surgem diversas

consequências negativas. Estas consequências, ora mencionadas acima, podem se revelar

como ameaçadoras para a população. Como exemplos de consequências para a situação

acima referida, pode-se destacar algumas, tais como: baixa produtividade; baixa

participação; motivação inexistente; apenas se trabalha para garantir um salário no final do

mês; esgotamento nervoso; stress; ansiedade; entre outros.

Assim, neste seguimento, precisamos de espaços apropriados à população, que

sugiram uma panóplia de experiências, atividades e equipamentos de lazer e desportivos,

sessões culturais, atividades tradicionais. Neste seguimento, ao usufruir tais oportunidades

nestes mesmos espaços, será possível agradar e alcançar uma maior quantidade de

indivíduos para realizarem este tipo de convívios. Não obstante, tudo o que esteja

relacionado com lazer, está diretamente direcionado para o nosso eu interior, de modo a

relativizar atingir um tipo de relaxamento e satisfação. Como seres racionais, mantemos

uma maneira própria e pessoal de viver numa cidade. Cada um dos seres humanos é um

sujeito único e especial. Todos os dias há pessoas a lutar, tanto automática como

obrigatoriamente, pelos direitos e deveres da e para com a cidade. Por isso, devemos

considerar a cidade como espaço privilegiado para a conexão entre cultura, trabalho, lazer,

desporto e educação, comunicação, entretenimento, socialização, entre outras dimensões.

No que diz respeito aos bens socioculturais, o melhor seria serem democratizados,

ilimitados no âmbito da classificação social e cultural. Os ambientes públicos têm imensas

capacidades e potencialidades para impulsionarem e expandirem as suas experiências

lúdicas.
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Cada cidade tem o seu papel, a sua função, ou seja, os seus símbolos e valores

próprios. Cada uma delas representa um papel específico.

Para possuir uma qualidade de vida numa certa cidade, é crucial tentar fazer um

planeamento acerca das iniciativas correspondentes às condições da cidade, aproveitar bem

a natureza desta, entre outros. Na criação dos espaços de lazer, é fundamental e relevante

dar importância à relação entre o espaço e o quotidiano do cidadão.

2.5 O ócio – lazer com o valor

As atividades e as conceções humanas estão relacionadas com as disciplinas da

biologia, psicologia e sociedade. Quando se chega a um novo ambiente, fora do seu espaço

de conforto, normalmente procura-se um espaço ou uma comunidade mais familiar. Isto é,

visível no caso dos estudantes chineses, por exemplo, que apresentam a tendência de se

aglomerar, em grupos. Porém, é possível evidenciar que, relativamente à sua integração

social, o seu próprio processo de adaptação é lento e difícil.

2.5.1 A definição de Ócio

Na sociedade, as pessoas estão cada vez mais atarefadas e presas ao mundo do

trabalho. Há uma falta de tempo para assuntos pessoais e familiares, existe, de tal forma,

um foco agressivo no trabalho que a vida privada acaba por se desvanecer ou, mesmo, por

ser desvalorizada.

Neste momento, na China, emergiu uma expressão caricata, que é a «996»,

representando, genericamente, os trabalhadores que começam a trabalhar às 9 horas da

manhã e só saem do trabalho às 9 horas da noite, inclusive aos sábados, ou seja, trabalham

seis dias por semana. Na minha opinião, este facto é realmente triste e cruel, pois o ser

humano não se deve dedicar unicamente ao trabalho. É necessário um equilíbrio, porque é

esse equilíbrio que nos permite viver de forma mais saudável, tanto física como

mentalmente.

Seguindo a ideia do escritor, historiador brasileiro, Leandro Karnal, “(...) O ócio

criativo é a capacidade de eu me entregar a uma música, a uma atividade lúdica, a um
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filme, a uma peça de teatro, uma situação afetiva em família, e dali extrair ideias, pensar e

entregar-me a uma criação que pressupõe maior estabilidade, inclusive emocional. O ócio

criativo é fundamental para eu poder trabalhar. (...) É preciso o ócio criativo no sentido da

capacidade de pensar, ter ideias, estabelecer estratégias e dar passos seguintes, o que é

diferente de eu viver imerso nesse oceano de ações quotidianas8”. Isto, referido

anteriormente, é uma conceção de Ócio criativo que permite que não só consigamos

produzir melhor em trabalhos mais exigentes, como, pelo contrário, possamos criar mais

novas ideias e inovadoras.

2.5.2 Ócio e Tempo (livre)

Segundo a definição do trabalho, “as atuais sociedades industriais, nas quais cidadãos

vendem, não apenas a sua força de trabalho, mas com ele o seu tempo, dedicaram-se

precisamente a medi-lo e quantificá-lo” (Baptista, 2013, p. 174). O tempo para os seres

humanos é uma substância fatal, este fator pode ser abstrato, podendo até ser concreto. Por

um lado, não conseguimos tateá-lo, não conseguimos ouvi-lo, mas, ainda mais importante,

é que nunca sabemos, após uma passagem de tempo, o que podemos receber; por outro

lado, todos nós sabemos que um dia tem 24 horas, pois igualmente utilizamos o relógio

para controlar o tempo. A nossa vida inteira é feita baseada no tempo, ou seja, na

temporalidade. Cada sujeito é único, somos capazes de viver à nossa maneira e de alcançar

a nossa autorrealização.

Quanto ao ócio, é preciso que se tenha tempo livre, o que é uma necessidade

importante. Cada um de nós vive na sua temporalidade, com as suas próprias experiências,

únicas e íntimas. Pode-se então dizer que o seu tempo é a sua dimensão subjetiva.

“Compreende-se também por que razão, nestas circunstâncias, não pode haver lugar a uma

conceção de tempo próprio enquanto tempo de ócio, mas apenas enquanto tempo livre,

livre do trabalho, entenda-se, e apenas valorizado enquanto aquele existe e de modo a que

aquele possa existir ainda mais intensamente” (Baptista, 2013, p. 174).

Se o ócio fosse uma flor, o tempo livre seria a sua terra. O tempo livre é uma condição

8 Informação obtida em Entrevista concedida no dia 09/09/2015 à apresentadora Kátia Biaia, no programa
"CRA-RJ Entrevista", no contexto do IX ENCAD.
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básica do ócio. Na minha opinião, cada um de nós deve manter um princípio rigoroso de

ócio, pois a nossa vida não se deve basear apenas em trabalho ou em estudo académico.

Temos de desenvolver as nossas experiências íntimas e outras dimensões subjetivas. Isso

facilita o nosso auto-encontro neste universo extenso, o nosso eu. Temos de ficar mais

esclarecidos acerca do valor da nossa temporalidade, porque somos donos e detentores do

nosso tempo.

É de destacar o que realmente se confirma no artigo já citado de Baptista, “O que aqui

nos propomos fazer, no contexto da presente reflexão é pensar, no âmbito de uma analítica

existenciais do dasein heidegereano, em que condições poderíamos deixar emergir uma

temporalidade humana ociosa e de que modo ela poderia promover a existência para um

outro nível de conhecimento, desenvolvimento e de aproximação do ser humano de si

próprio, as escutas do que lhe é mais íntimo e próprio” (Baptista, 2013, p. 175)

2.5.3 Ócio e Lazer: dois conceitos que se cruzam e bifurcam

Antes de mais, segundo a ideia do estudo de Baptista (2016, p. 23), lazer e trabalho

são dois conceitos interdependentes. Com efeito, o trabalho foi sempre objeto de uma

maior atenção do que o lazer, sendo este último considerado como o tempo que resta

quando a atividade produtiva cessa. Algumas pessoas acham que os trabalhos são os

destinos das suas vidas. Aliás, para essas pessoas, o trabalho é equivalente à realização. Há

uma desvalorização do outro tempo como, por exemplo, do tempo de lazer. Mas, o que é a

natureza do trabalho? O que é o lazer nas sociedades contemporâneas? De acordo com o

meu ponto de vista, isso possivelmente relaciona-se com todas as experiências do sujeito.

Tudo o que englobe o seu ambiente, nomeadamente durante o seu crescimento, o nível de

educação do indivíduo, a sua qualidade de vida. Ademais, a identidade individual e tudo o

que influencia os nossos pensamentos e os nossos modos de vida fazem parte deste

aglomerado de fatores que podem influenciar o lazer, ou não-lazer, do ser humano. Na

verdade, é indiscutível referir o valor primordial relativo à necessidade de possuir um local

para dormir ou dinheiro para comer. No entanto, também precisamos de uma sensação de

satisfação a um nível mais alto. Para isto, é essencial que se consiga encontrar um

equilíbrio entre estes dois conceitos.
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O contrário de trabalho é o não-trabalho, mas quanto ao conceito do não-trabalho,

surgem três palavas: lazer, ócio e preguiça.

Gaelzer (1979) define lazer: “(...) como a harmonia entre a atitude, o desenvolvimento

integral e a disponibilidade de si mesmo. É um estado mental ativo associado a uma

situação de liberdade, de habilidade e de prazer” (p. 54).

Para Baptista: “(...) assim, também o conceito de ócio no contexto hispânico passou

por um conjunto de transformações em função de vicissitudes históricas muito particulares:

do ‘ócio-problema’ passou-se a um ‘ócio-submissão’, depois a um ‘ócio-produto’ que

desagua nos anos 90 do século XX numa noção de ‘ócio-experiência’, quer na direção

mais humanista quer mais consumista” (Baptista, 2016, p. 23).

Na minha opinião, basicamente, o lazer e o ócio podem trazer-nos liberdade e

satisfação. O lazer representa praticamente um nível de relaxamento e de práticas com uma

dimensão lúdica. O ócio, que estou aqui a enfatizar, pode ser como modelo a criação de

uma obra-de-arte. É um ócio humanista, ócio valioso ou ócio para o desenvolvimento

humano. Por outras palavras, o ócio humanista produz valor, e o lazer é visto qualquer

forma de relaxamento não produtivo.

O ócio humanista deve ser associado à nossa vida integral, o qual é benéfico no que

concerne à gestão do nosso tempo livre e ao desenvolvimento de uma dimensão própria

mais ativa e formativa, com experiências individuais e únicas, o que faz com que nos

realizemos. O ócio humanista não só nos facilita descobrir uma faceta da nossa vida

própria, mas também nos ajuda a produzir valores sociais.

Como refere Baptista, “Em suma, verificamos que entre as perspetivas provenientes

dos Leisure Studies e dos Estudos do Ócio humanista a divergência parece estar apenas na

perspetiva axiológica que estes últimos reputam de grande importância a partir de uma

perspetiva de educação e formação para o ócio. Nas restantes características,

imaginação/vivência lúdica, liberdade e desinteresse/autotelismo, estamos a falar

precisamente do mesmo conceito, pela que as diferenças entre um paradigma e o outro

afinal não serão tão radicais como podem parecer numa análise às diferentes histórias que

constituíram ambos os campos de estudo” (Baptista, 2016, p. 26).

Segundo o conceito de lazer de Rojek (1995, p. 189) e a descrição do conceito de ócio



28

humano de Cuenca Cabeza (2000, p. 65-70), é possível formular uma lista comparativa:

Comparação de conceitos de Lazer e de Ócio (humanista)

Rojek Cuenca

Lazer Ócio (humanista)

Liberdade Liberdade

Imaginação Vivência lúdica

Desinteresse Autotelismo

Tensão Vivência lúdica

Formação

Com efeito, ficamos mais clarificados relativamente à comparação das definições dos

conceitos acima mencionados. Assim sendo, o ócio humanista mantém uma diferença

eminente de que possui um termo novo: formação – como que uma educação pelo ócio

continuado, pluridimensional, diverso e que se oriente para ação positiva e criadora,

evitando tanto quanto possível o espetáculo passivo (Cuenca Cabeza, 2000, p. 70).

2.5.4 Ócio e Cultura

A cultura faz toda a diferença, por exemplo, em termos de hábitos, costumes,

literatura, gastronomia, religião, relações entre os homens e as mulheres, organização,

direito, filosofia, política, etc. Com o desenvolvimento da cultura global, uma onda gigante

da Globalização atinge o mundo inteiro. A cultura tem a ver com o ambiente, as políticas e

a humanidade de um certo país ao longo da sua história. Atualmente, temos mais

oportunidades de nos conectar com o resto do mundo, uma vez que, com o

desenvolvimento constante das novas tecnologias, é algo que é inevitável. Não obstante,

toda esta ligação entre mundos, continentes, países, acaba por se tornar um choque cultural,

ou seja, um choque entre a cultura global e a própria cultura local, sendo que esta última
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pode ser igualmente reconhecida por possuir uma cultura específica ou própria.

É de evidenciar ainda que a Cultura tem várias dimensões, agindo, portanto, de

diferentes maneiras quando da sua prática. Isto é, tudo o que as pessoas fazem, a forma

como estas agem perante outrem, a forma como elas vivem ou pensam, como tratam os

estrangeiros, como dão as boas-vindas ao desconhecido, entre outros.

No presente projeto, um dos principais objetivos é o estudo dos diferentes ócios e

lazeres dos alunos chineses em Aveiro. Neste caso, este trabalho requer toda uma

investigação dos alunos-alvos, tanto ao nível do seu tempo presente, atual, como, ao

mesmo tempo, a ligação ao seu passado. Aliás, para enfatizar ainda esta ideia de conectar o

passado com o futuro – sendo que o futuro já é considerado como que o agora - há uma

expressão idiomática perfeita para resumir tudo isto: “O passado já foi, já não está cá, mas

o passado está sempre cá.”

A nossa vida pode ser um relógio, anda sempre para frente, nunca para atrás. Estamos

sempre a acumular e crescer, sejam experiências, sejam conhecimentos. Por coincidência, a

produção do ócio também possui essa lógica entre o passado, o presente e o futuro. O

passado oferece-nos ideias, o presente oferece-nos as condições, com as quais oferecer-

nos-á o futuro.

Clarificando as palavras anteriormente proferidas: “De que ócio falo? Partindo,

portanto, do reconhecimento de que se trata de uma realidade dual, eu gostaria de salientar

que quando falo sobre ócio não me refiro apenas a uma mera diversão, ao consumo

material, ao ócio passivo ou à simples utilização do tempo livre. Refiro-me a um conceito

de ócio aberto a qualquer perspetiva, presente e futura, mas, concomitantemente, entendida

no quadro do desenvolvimento humano e dentro de um compromisso social. (...) Embora

existam muitos tipos de ócio, quero salientar sobretudo o ócio humanista, ou seja, um lazer,

um prazer, em que o desenvolvimento humano fica bem acima da fruição do dinheiro,

acima do prazer e para lá da diversão. Um ócio que realize a pessoa, capaz de integrar as

suas vivências num todo unitário, com outras experiências de vida importantes” (Apud,

Baptista, 2016, p. 25).

Em suma, cada um de nós tem a sua própria base de cultura que faz com que se

originem as nossas formas de pensamento e a nossa identidade. O ócio humanista não
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consegue sobreviver sem o contexto da sociedade e a cultura em que se insere.

No caso dos alunos chineses, a realidade e a distância fazem os alunos chineses sentir

uma emoção especial de perda e de independência, nomeadamente no processo de

aceitação de um novo self e uma redefinição da sua autoidentidade, no sentido de encontrar

um equilíbrio satisfatório que permita o seu bem-estar.

Sem dúvida, todo esse processo custa-lhes bastante e impede-os de chegar a um alto

nível de satisfação com suas experiências pessoais de integração cultural.

Em assim sendo, pretendemos com este estudo conhecer as práticas de lazer/ócio de

alunos chineses da Universidade de Aveiro e as dificuldades enfrentadas no momento

quanto à integração cultural, com o objetivo de enriquecer os chineses os conhecimentos

do lazer e ócio nos seus tempos livres, para valorizarem o potencial de desenvolvimento

pessoal na estadia em Portugal.
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III. Lazeres dos alunos chineses emAveiro - um estudo empírico

3.1 Objetivos desta pesquisa

Esta pesquisa destina-se a investigar as atitudes e comportamentos dos tempos de

lazer dos alunos chineses na cidade de Aveiro, fruindo de toda a realidade e vida, tanto

diurna como noturna, desta mesma cidade. Por meio do levantamento que fizemos e com

base nas teorias de lazer e de ócio, colocámos no final alguns problemas em termos do

aproveitamento do tempo livre destes sujeitos. Depois de analisar os dados recolhidos, há

uma necessidade de tentar resolver as dificuldades que encontrámos a fim de melhorar o

aproveitamento do tempo livre destes alunos. Ademais, com esta pesquisa e através do

inquérito aos alunos chineses, esperamos obter resultados que possam vir servir de base a

propostas de promoção e dinâmica produtiva relacionada com os tempos livres dos alunos

chineses em Aveiro.

A existência de um vínculo relacional entre um indivíduo e uma dada cidade é

essencial, não só para a habitação e a vida, como para a própria sobrevivência. Uma boa

ligação traz-nos a felicidade e a satisfação que um ser humano necessita; traz profundidade

emocional e física; e, como um outro benefício, ainda traz muito menos depressão ou

outras doenças mentais que possam vir a surgir no futuro.

Em suma, esta pesquisa permitirá demonstrar a realidade dos alunos chineses, no que

se refere à organização dos seus tempos livres e outros lazeres – não contando, claramente,

com as horas académicas. Assim sendo, este levantamento procurará evidenciar e revelar

não só as perceções como comportamentos que os alunos chineses têm e põem em prática

num país que, para eles, é um país estrangeiro e desconhecido.
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3.2 Sujeitos-alvo da investigação

O público-alvo da presente investigação foi, tal como mencionado anteriormente, os

alunos chineses que estão a tirar cursos na Universidade de Aveiro – durante o ano letivo

2018-2019. Com o objetivo de descobrir os interesses culturais e os espaços que

frequentam em Aveiro, preparou-se um conjunto de questões específicas, nomeadamente

dois inquéritos on-line, e entrevistas presenciais (estas que se realizaram a dez pessoas).

Neste sentido, enquanto que um dos inquéritos detinha o título de “As atividades de

lazer dos estudantes chineses em Aveiro”, com o outro inquérito quisemos especificamente

saber “Quais são os locais que mais frequenta na cidade de Aveiro?”. Com estes dois temas

assim estabelecidos, foram elaborados então dois questionários on-line, na plataforma

WJX, escrito em mandarim e distribuído através da rede social chinesa Wechat, com o

apoio da associação de estudantes chineses em Aveiro. O primeiro questionário possui 31

perguntas e, o outro com 8 perguntas - sejam perguntas de escolha múltipla, sejam questões

abertas. Para além disso, os mesmos questionários estiveram disponíveis e funcionais entre

as 00:00h de 14 de março e as 00:00h de 21 de março de 2019.

No total, foram preenchidos 207 questionários, todos de forma anónima.

3.3 Caracterização dos sujeitos e a apresentação dos resultados

Com o desenvolvimento rápido da China, cada vez mais chineses escolhem estudar no

estrangeiro. Há uma barreira eminente, ou seja, a língua. Neste sentido, elaborei um

inquérito dividido a alunos a um determinado público-alvo: chineses que estudam a língua

portuguesa numa cidade portuguesa (Aveiro). Através deste pequeno estudo, foi possível
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constatar que, apesar de todas as demais dificuldades vivenciadas enquanto indivíduos

integrantes numa nova sociedade, estas podem ser consideradas elementos essenciais para

melhorar a nossa vida social e fortalecer interações multilaterais e interculturais.

Os alunos chineses que nasceram, cresceram e aprenderam a linguística portuguesa na

China e, posteriormente, vieram aprendê-la em Portugal. Ou seja, tudo isto remete para o

facto de que estes mesmos alunos continuarão a viver, a crescer e a aprender em Portugal.

A língua e cultura outrora aprendidas, teoricamente, na China, transformam-se em

conhecimentos e vivências práticas a partir do momento em que os chineses vêm para

terras lusas. Contudo, apesar dos vários benefícios de toda a mudança, ao enfrentar os

distintos choques culturais, será que estes alunos orientais conseguem moldar-se aos

hábitos e aos costumes do país anfitrião, sendo simultaneamente produtivos? Aqui, é

necessário introduzir um novo termo para analisar as atividades, os lazeres e as pertenças

dos chineses - o ócio.

O termo “tempo livre” contradiz o de trabalho. No que se refere aos alunos chineses,

as suas tarefas principais são as aulas académicas. Segundo o horário das aulas, para a

licenciatura, os alunos chineses, totalmente, têm, em média, 3 horas de aulas por dia,

fazendo assim 15 horas de aulas por semana. Em relação aos alunos chineses do primeiro

ano de mestrado, eles têm 12 horas de aulas por semana, as quais se concentram às quintas-

feiras e sextas-feiras. Quanto aos alunos chineses do segundo ano de mestrado, estes só

têm duas horas de aulas por semana. Sendo assim, pode-se ficar a saber que os alunos

chineses da Universidade de Aveiro possuem realmente uma grande quantidade de tempo

livre.

No inquérito “As atividades de lazer dos estudantes chineses em Aveiro”, no que diz

respeito aos dados pessoais dos informantes, e de modo a não quebrar o anonimato do

inquérito, foram recolhidas informações apenas respeitantes ao género – masculino,

feminino. Entre as 122 respostas obtidas relacionadas com este tema, é possível verificar

que cerca de 20 por cento dos alunos chineses são alunos masculinos, sendo o restante do

sexo feminino. Neste sentido, verifica-se que existe uma grande desigualdade de género

entre os alunos chineses que responderam ao nosso estudo, o que reflete também uma

maior presença de alunas chinesas na Universidade de Aveiro.

Relativamente às questões 2 e 5, respetivamente, “Qual é o nível de instrução que está
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a concluir?” e “Há quanto tempo está em Aveiro?” obtivemos os seguintes resultados dos

alunos chineses que responderam: a maioria dos alunos é do curso de Licenciatura,

ocupando cerca de 65,57% do total; de seguida, vêm os alunos de Mestrado, ocupando

29,51%; e, por fim, os alunos de Doutoramento, com 4,92% do geral.

Comparando agora os resultados da questão 5, obtive os dados seguintes:

 Menos de um ano - 60,82%

 Entre um e dois anos - 21,31%

 Mais do que dois anos - 17,87%.

Nesta sequência, facilmente verifica-se que a maioria dos alunos chineses estão a tirar

o curso de licenciatura e com experiência de menos de um ano em Portugal.

No que respeito à idade destes alunos chineses, cerca de 93,44% destes têm uma idade

compreendida entre 20 e 25 anos, e muito raramente uma idade superior a 25 anos.

Estas três perguntas estão associadas às informações pessoais dos alunos, sendo, por

isso, fulcrais para obter quase de imediato uma mínima ideia relativa ao grupo de alunos

estudados.

A pergunta 7 diz respeito à perceção destes alunos associada a Portugal, como destino

de aprendizagem da língua portuguesa.

Quadro 1 - Diferença mais atrativa entre Portugal e a China

Ambiente 46,72%

Liberdade 22,13%

Qualidade de vida 13,93%

Educação 5,74%

Comida 3,28%

Baixo custo de vida 3,28%

Outros 4,92%

Neste sentido, e de acordo com o quadro acima, é possível observar-se a frequência

das respostas à questão “Qual é diferença entre Portugal e a China que mais o atrai?”,
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ordenadas da mais à menos frequente.

Começando, então, pela análise das várias componentes presentes no quadro 1,

verifica-se que o «Ambiente» é a diferença preponderante entre os dois países, seguido

pelas «Liberdade» e «Qualidade de vida», sendo estes os três aspetos mais atraentes que

Portugal tem para os alunos chineses da Universidade de Aveiro.

A resposta «Educação em Portugal» surge apenas em quarto lugar, como caraterística

preferencial de apenas 5,74% dos inquiridos. Esta tão baixa frequência a esta questão foi

algo que me surpreendeu, visto que a minha perceção sobre a razão que levava os alunos

chineses a mudar-se para Portugal seria a de aperfeiçoar o seu português europeu. Assim,

considerando que a maioria dos alunos já frequentam a Universidade de Aveiro há mais de

um ano, os resultados obtidos na resposta de «Educação» levam a crer que os alunos não

estão satisfeitos com o fator educativo.

Por outro lado, os dados recolhidos associados ao «Ambiente» e «Liberdade» – sendo

estes dois considerados condições básicas para formar os hábitos de lazer e de ócio –

indicam um nível de satisfação mais elevado do que a satisfação com o sistema de

Educação em Portugal. Destaque-se que até a qualidade de vida está acima da Educação.

Em seguida, colocou-se uma questão sobre a quantidade de tempo livre diário de cada

inquirido, a fim de analisar a condição fundamental para as possibilidades da realização

das atividades de lazer e de ócio, o tempo passível de ser despendido nestas atividades. Os

resultados obtidos estão expressos no quadro que se segue:

Quadro 2 - Tempo livre por dia

Menos de duas horas 5,74%

Duas a quatro horas 29,51%

Mais do que quatro horas 64,75%

O quadro 2 demonstra que mais da metade dos inquiridos dispõe de mais de quatro

horas diárias de tempo livre. No seguimento dos dados levantados, surge a questão do

usufruto dessas horas livres.

Então, foi colocada uma questão relacionada com o aproveitamento desses tempos
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livres, em concreto, se têm hábito de estabelecer planos para os tempos livres. Os

resultados encontram-se no quadro 3:

Quadro 3 - Planos para o tempo livre

Não 72,95%

Sim 27,05%

Após a análise dos dados do Quadro 3, pode, então, concluir-se que apesar da elevada

quantidade de horas livres de que os alunos chineses dispõem, mais de 70% dos mesmos

não costumam ter planos para os mesmos.

Apesar de não se poderem retirar conclusões sobre o caráter positivo ou negativo

dessas escolhas, é evidente que os alunos chineses a estudar em Portugal têm total

liberdade para prosseguir qualquer atividade de lazer. Levantam-se então, outras questões:

não tendo planos concretos, o que fazem estes nos seus tempos livres? E os que dizem ter

planos definidos previamente, estes são levados a cabo com sucesso?

Quadro 4 - Concretização dos planos do tempo livre

Mias ou menos 59,84%

Sim, perfeitamente 18,85%

Não 11,48%

Não respondeu 9,84%

O tempo livre é elemento essencial não só em “tempo de lazer”, mas também em

“tempo ocioso”. Segundo o estudo de Baptista “(…) mas de converter o ‘tempo livre’ em

‘tempo ocioso’, mas de tomar seriamente as possibilidades abertas pela temática do

reinvestimento de um tempo ocioso na vida dos indivíduos, que altere radicalmente a sua
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relação com o tempo, a sua existência e o seu próprio mundo” (Baptista, 2013, p. 176).

O tempo pode ser dividido em duas grandes categorias: o tempo de trabalho e o tempo

livre. O tempo de trabalho é gasto em atividades remuneratórias que permitem aos

indivíduos receber rendimentos para sobreviver. O tempo livre deve ser aplicado em

atividades de lazer que contribuam para a satisfação dos indivíduos. Esta diferença é muito

importante para os alunos que mudam de país para estudar. É necessário um ponto de

equilíbrio entre o tempo de trabalho, neste caso, de estudo e o tempo de lazer, de modo a

garantir a satisfação do indivíduo, o elemento necessário a uma boa saúde mental,

procurando fazer coisas que nos deixam felizes, rodeando-nos de pessoas que nos agradam

e que nos fazem sentir confortáveis.

Os resultados desta pergunta demonstram que são muito poucos os inquiridos que

efetivamente planeiam os seus tempos livres e, de igual modo, também são poucos aqueles

que concretizam os seus planos. Assim, o que fazem nos tempos livres os alunos chineses

deslocados em Aveiro? Para aprofundar essa questão, foram elaboradas perguntas mais

detalhadas sobre esta temática.

Quadro 5 - A distribuição dos tempos livres nos dias úteis

(com a possibilidade de dar várias respostas)

ITEM Total № de sujeitos

Navegar na Internet 86,89% 106

Estudar 64,75% 79

Fazer compras 58,2% 71

Ler 44,26% 54

Fazer exercícios físicos 40,16% 49

Sair com amigos 35,25% 43

Outros 16,39% 20

Participar em atividades académicas 9,84% 12

Total 122
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Quadro 6 - Distribuição do tempo livre nas férias e/ou fins de semana

(com a possibilidade de dar várias respostas)

Como se pode observar, «Navegar na Internet» e «Estudar» são as atividades

realizadas mais frequentemente pela amostra estudada. Pode, então, concluir-se que a

grande maioria dos alunos chineses passa o seu tempo livre a utilizar a internet ou a estudar.

No que diz respeito ao “Estudo”, para os alunos chineses, este parece uma missão

incontornável. Estudar no exterior não é nada fácil, pois estes alunos saíram da zona de

conforto para um lugar desconhecido com o objetivo de melhorar os seus estudos e

conhecimentos. Muitos chineses já têm uma consciência enraizada que o estudo e o

sucesso escolar são uma meta a atingir, estudar é uma das coisas mais importantes que

devem fazer e a que devem dar mais atenção durante a passagem no estrangeiro. Assim,

não é surpreendente que os estudos sejam uma atividade realizada tão frequentemente

pelos alunos inquiridos, ocupando mesmo grande parte dos seus tempos livres.

Quisemos então saber quantas horas dedicam a cada atividade que desenvolveu nos

seus tempos livres.

ITEM Total № de sujeitos

Navegar na Internet 72,95% 89

Estudar 63,93% 78

Viajar 54,1% 66

Fazer exercícios físicos 40,98% 50

Sair com amigos 39,34% 48

Outros 28,69% 35

Caminhar 20,49% 25

Visitar museus, ouvir música, entre
outras atividades artísticas 13,93% 17

Fazer trabalhos manuais 4,1% 5

Total 122
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Quadro 7 - Tempo de estudo por dia

Entre uma a três horas 57,38%

Mais do que três horas 22,95%

Menos de uma hora 18,03%

Não respondeu 1,64%

Quadro 8 - Tempo a navegar na Internet por dia

Mais do que três horas 61,48%

Entre uma a três horas 35,25%

Menos de uma hora 3,28%

Quadro 9 - Tempo de prática de exercício durante o dia

Menos de uma hora (ou nunca) 65,57%

Entre uma a três horas 28,69%

Mais do que três horas 3,28%

Não respondeu 2,46%
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Quadro 10 - Tempo em atividades académicas durante o dia

Menos de uma hora (ou nunca) 77,87%

Entre uma a três horas 15,57%

Não respondeu 5,74%

Mais do que três horas 0,82%

Nos quadros 7 a 10, são apresentados os resultados obtidos nas questões que versam

sobre, aquelas que são as atividades com dados mais interessantes na resposta à questão

«Nos dias úteis, em que tem tempo livre, o que costuma fazer?», tendo sido obtido as

respostas mais frequentas de «Estudar», «Navegar na Internet», «Fazer exercícios físicos»

e «Participar nas atividades académicas». Os inquiridos foram também em relação ao

tempo que gastam em cada uma destas atividades: 57,38% dos inquiridos afirma estudar

«entre uma e três horas» diárias, 22,95% diz estudar «mais do que três horas», 18,03%

estuda «menos de uma hora» e 1,64% não respondeu. Quanto a «Navegar na Internet»,

uma minoria de 3,28% passa «menos de uma hora» na Internet, 35,25% afirma navegar na

internet durante «uma a três horas» e 61,48% dos inquiridos passa «mais do que três

horas» a navegar na Internet. Estas duas atividades, tal como já tendo sido possível

verificar nos quadros anteriores são aquelas em que os sujeitos despendem mais tempo. Em

contrapartida, os alunos chineses não demonstram tanto interesse nas atividades físicas e

académicas extracurriculares, como evidenciado pelos quadros 5 e 6 e confirmado pelos

quadros 9 e 10, os quais apresentam o número de horas que os alunos chineses aplicam a

cada uma das atividades. À prática de exercício físico, 65,57% dos inquiridos dedica

menos de uma hora ou tempo nenhum, 28,69% pratica exercício físico durante uma a três

horas, 3,28% pratica mais de 3 horas de exercício físico diárias e 2,46% dos inquiridos não

responderam à questão. Na prática de atividades académicas, 77,87% dos inquiridos afirma

não despender mais que uma hora ou qualquer tempo para as mesmas, enquanto 15,57%

dedica entre uma e três horas a estas atividades, 0,82% dos inquiridos dedica mais de três

horas a atividades académicas e 5,74% dos inquiridos optou por não responder à questão.

Esta situação pode levantar questões em relação à ligação dos alunos estrangeiros com o
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meio académico e com a cidade de Aveiro em si, uma vez que também não fazem uso dos

espaços da cidade dedicados à prática de exercício físico, alguns dos espaços de lazer mais

importantes e que podem representar um vínculo entre os cidadãos e o espaço,

particularmente no caso de desportos coletivos. Pode, de igual modo, dar-se o caso de os

alunos não conhecerem os espaços da cidade, pelo que foi colocada uma questão (Quadro

11) sobre o quão familiarizados estão com a cidade de Aveiro.

Quadro 11 - O conhecimento sobre a cidade de Aveiro

Bem 38,52%

Menos bem 61,48%

A diferença dos alunos que confessa não conhecer bem a cidade de Aveiro para os que

conhecem é já relevante, com 61,48% para 38,52%, respetivamente; em dados absolutos

aproximados, seis em cada dez alunos chineses não conhece a cidade de Aveiro.

Confrontados com as respostas à questão anterior, “Acha que conhece bem a cidade

de Aveiro?”, foram desenvolvidas outras questões que procuraram saber “Quais são os

locais que mais frequenta na cidade de Aveiro?”. O objetivo foi investigar as atividades

mais populares entre os estudantes chineses na cidade de Aveiro.

Para obter respostas o mais rigorosa possível, foram colocadas sete perguntas com a

possibilidade de dar múltiplas respostas e uma de resposta aberta, focadas no

conhecimento de espaços da Universidade de Aveiro, espaços públicos do setor terciário

(comércio) e espaços de lazer da cidade.

O inquérito foi dirigido ao mesmo grupo de estudantes, tendo sido obtidos, de igual

modo, 85 inquéritos válidos. O método utilizado permite tomar conhecimento dos espaços

preferencialmente frequentados pelos alunos chineses para perceber quais são as atividades

que os jovens deslocados fazem nos seus tempos livres num local que lhes é praticamente

desconhecido.

Vão, em seguida, ser apresentados os dados levantados pelo segundo questionário e
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analisados, tendo em conta as bases teórico-práticas que têm sido apresentadas ao longo

deste trabalho.

Os dados apresentados serão ordenados dos locais mais frequentados para os menos

frequentes.

Quadro 12 – Locais mais frequentados na Universidade de Aveiro

(possibilidade de várias respostas)

ITEM № de
sujeitos Total

Departamento de Línguas e Culturas 70 82,35%

Residência de Estudantes 35 41,18%

Reitoria 26 30,59%

Biblioteca 22 25,88%

Refeitório de Santiago 19 22,35%

Restaurante Universitário 12 14,12%

Sala de estudo (perto de campus residencial de
Santiago) 11 12,94%

Livraria e Sala de Exposições 9 10,59%

Departamento de Ciências da Educação 6 7,06%

Instituto Confúcio 5 5,88%

Ponte Pedonal 5 5,88%

Fábrica Centro Ciência Viva 5 5,88%

Refeitório ESTGA 4 4,71%

Casa do Estudante; sede da AAUAv - Associação
Académica da UA 4 4,71%

Sala de Exposições Hélène de Beauvoir 4 4,71%

Sanck-bar, Self-service 3 3,53%

GRETUA - Grupo Experimental de Teatro da UA 3 3,53%
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Pavilhão Polidesportivo Aristides Hall 2 2,35%

Refeitório do Crasto 2 2,35%

Pista Atletismo 1 1,18%

Serviços de Documentação 0 0%

Outros 7 8,24%

Total 85

Para os estudantes, sem dúvida nenhuma, o espaço académico é um dos lugares mais

frequentados. Para os alunos chineses que frequentam a Licenciatura ou o Mestrado em

Línguas, Literaturas e Culturas, o Departamento de Línguas e Culturas é um dos lugares

mais frequentados por estes na Universidade de Aveiro. Contudo, apenas 70 dos 85

inquiridos dizem frequentar o Departamento frequentemente. Deduz-se que os restantes

sejam alunos do segundo ano de Mestrado ou alunos de outros cursos que não funcionam

no Departamento em questão. Em segundo lugar surge a Residência de Estudantes. No

entanto, apenas 35 alunos dizem frequentar a Residência, o que significa que os restantes

residem fora dos espaços da Universidade.

A «Reitoria», a «Biblioteca» e o «Refeitório de Santiago» surgem nos lugares

seguintes. Infelizmente, quanto aos espaços de lazer, como o «GRETUA», a «Casa de

Estudantes» ou o «Pavilhão Polidesportivo» não atraem a atenção de tantos alunos. Estes

são alguns dos locais dentro da Universidade de Aveiro onde se realizam atividades

académicas extracurriculares. Todavia, os alunos chineses não parecem interessados em

aproveitar essas oportunidades.

No que toca ao Instituto Confúcio, apenas cinco dos alunos que responderam ao

inquérito dizem frequentá-lo. O Instituto Confúcio tem um papel importante na difusão da

língua e cultura chinesas em países estrangeiros e serve como uma rede de apoio aos

alunos chineses deslocados. Então, por que razão apenas cinco alunos têm por costume

frequentar o Instituto? No capítulo seguinte proceder-se-á a uma análise da situação, já no

contexto de entre estas pessoas no que respeito aos espaços e comerciais, os dados obtidos,

encontram-se expressos no quadro seguinte.
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Quadro 13 - Espaços, comerciais alimentais mais frequentados

(várias possibilidades de resposta)

ITEM № de sujeitos Total

Jumbo 65 76,47%

Pingo Doce 41 48,24%

Minipreço 28 32,94%

Continente 25 29,41%

Por questões de conveniência, as pessoas fazem compras nos mercados mais

próximos da sua residência. No quadro 13, entre quatro hipóteses — «Jumbo», «Pingo

Doce», «Minipreço» e «Continente» — o supermercado «Jumbo» surge em primeiro lugar.

A Universidade de Aveiro é o local onde os alunos chineses passam a maioria do seu tempo,

então é conveniente que as suas residências, Residência de Estudantes ou em locais fora da

Universidade, sejam perto das instalações da instituição de ensino que frequentam. Sendo o

supermercado Jumbo o que fica mais próximo da Universidade de Aveiro, faz sentido que

seja o supermercado onde os inquiridos fazem mais compras.

Os trajetos para o Jumbo não têm muitos espaços para fazer pausas e apreciar

paisagens. Os outros supermercados, por outro lado, obrigam a passagem pelo centro da

cidade. No trajeto passa-se pela Ria, por praças, lojas de artesanato, museus, igrejas,

teatros, entre outros locais de lazer. No entanto, é necessário que haja vontade e motivação

por parte dos indivíduos para parar e apreciar esses espaços.

É necessário reforçar o vínculo humano aos espaços da cidade. Lerner9 (Apud, Gehl,

2013), no prólogo à Edição brasileira do livro Cidades para Pessoas, salienta que se a vida

é a arte do encontro, a cidade é o cenário desse encontro - encontro das pessoas, espaços de

trocas que alimentam a centelha criativa do gênio humano. Deve dar-se enfoque ao

conceito de «encontro» aliado ao livre arbítrio dos indivíduos. Cada escolha vai dar origem

9 LERNER, J. Prefácio. In: GEHL, J. Cidades para Pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013.
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a «encontros» diferentes. O objetivo final, fazer compras, atinge-se independentemente de

se optar por frequentar o Jumbo ou o Pingo Doce. No entanto, a escolha entre um ou outro

dará origem a encontros que se refletirão de maneira diferente nos indivíduos e na relação

dos mesmos com a cidade.

Quadro 14 - Os lugares mais frequentados para consumo ou fazer compras

(várias possibilidades de resposta)

ITEM № de sujeitos Total

Fórum Aveiro 67 78,82%

Glicínias 42 49,41%

Restaurantes Asiáticos 21 24,71%

O Fórum Aveiro é o único centro comercial localizado no centro de Aveiro e é o local

mais frequentado pelos alunos chineses, de acordo com o que está expresso no quadro 14.

Para além disso, pode verificar-se que cerca de um quarto dos alunos chineses

frequenta restaurantes de gastronomia asiática. A Gastronomia é um dos traços mais

importantes de uma cultura visto que é o único que é transversal a todas as culturas e o que

recebe mais atenção. Aprofundamos igualmente esta temática nas entrevistas que em

seguida conduzimos junto dos sujeitos.

Quadro 15 - Serviços públicos mais frequentados

(possibilidade de várias respostas)

ITEM № de sujeitos Total

Loja do Cidadão 54 63,53%

Farmácias 45 52,94%

Estação de Comboios 43 50,59%
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Centro de Saúde 34 40%

Correios 30 35,29%

Hospital Infante D. Pedro 25 29,41%

Total 85

Os dados do quadro 15 reportam-se à utilização de serviços públicos na cidade de

Aveiro.

É de salientar a quantidade de inquiridos que selecionaram a resposta «Estação de

Comboios». Mais de metade dos alunos chineses inquiridos desloca-se de comboio, o que

dá a entender que viajam com frequência para fora da cidade de Aveiro.

Quisemos ainda saber quais são os espaços da cidade de Aveiro mais frequentados

pelos alunos não estão escolhidos, em atividades de consumo (menos lazer). No quadro

seguinte apresentamos os resultados que obtivemos.

Gráfico 16 - Os espaços mais frequentados na cidade de Aveiro quando não se trata de consumo

(possibilidade de várias respostas)

ITEM № de sujeitos Total

Parque Infante D. Pedro 36 42,35%

Zona da Ria, Canal Central 20 23,53%

Ao longo de Salina 15 17,65%

Teatro Aveirense 10 11,76%

Na pergunta 5, cujos dados das respostas se encontram no quadro acima, são

apresentadas mais opções de locais em Aveiro que podem frequentar para efeitos de lazer.

A esta questão, «Quais são os seguintes locais que mais frequenta?», a resposta mais

selecionada foi «Parque Infante D. Pedro», ainda que apenas trinta e seis dos inquiridos

tenham dado essa resposta. Esta situação pode dever-se ao facto de o Parque Infante D.

Pedro se localizar a cerca de um quilómetro de distância da Universidade de Aveiro. Em
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seguida, a «Zona da Ria» também é um dos lugares mais visitados pelos alunos chineses

(embora fique mais distante).

Quanto ao «Teatro Aveirense», são poucas pessoas a frequentá-lo. Na verdade, a

maior parte dos chineses desta geração não tem por hábito ir ao teatro. O teatro é um

espetáculo cultural, com formas de diálogo diferentes, com as reações dos públicos, com

humor e piadas, oferecendo uma oportunidade aos alunos chineses de aprender e até

podendo servir como uma porta para integrar a nova cultura. Em nosso entender, seria de

esperar que os alunos chineses participassem mais em atividades deste género.

Deslocarmo-nos para um lugar novo implica experienciar coisas e sentimentos novos

constantemente. Os alunos chineses, em particular, deparam-se com uma dificuldade

acrescida ao mudar-se para Aveiro, com uma cultura tão rica e diferente daquela a que

estão habituados, e tentar conciliar ambas na sua vivência diária. Parece nem sempre ser

uma tarefa fácil.

Quisemos ainda saber se frequentam museus e igrejas da cidade de Aveiro. O quadro

seguinte resume os dados obtidos.

Quadro 17 - Os museus e as igrejas já frequentados

(possibilidade de várias respostas)

ITEM № de sujeitos Total

Museu de Aveiro - Santa Joana 63 74,12%

Sé de Aveiro 29 34,12%

Museu da Cidade de Aveiro 26 30,59%

Os dados apresentados sugerem que muitos dos inquiridos já foram ao Museu de

Santa Joana. Por não haver razão aparente para a grande afluência ao Museu de sujeitos e,

nas entrevistas posteriores foram questionados sobre a temática, que será analisada adiante.

A praia é um ótimo local para realização de atividades de lazer e para passar os

tempos livres. No quadro seguinte resume-se os dados obtidos, na resposta a esta questão.
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Quadro 18 - As praias mais frequentadas na região de Aveiro

(possibilidade de várias respostas)

ITEM № de sujeitos Total

Costa Nova 66 77,65%

Barra 33 38,82%

Vagueira 12 14,12%

Nenhuma 19 22,35%

Outras praias 10 11,76%

Segundo o Quadro 18, a «Costa Nova» e a «Barra» são as praias mais frequentadas

entre os alunos chineses, duas por que estejam dotadas de serviços de transportes públicos.

Esta é uma situação algo paradoxal na vida dos alunos chineses. Na China, o turismo

balnear não é frequente devido às condições do território (clima inapropriado, quase

inexistência de costa de praia). No entanto, a condição propícia de Portugal para a prática

balnear torna-a uma das preferidas dos portugueses e de todos os residentes, sendo uma das

formas de lazer mais populares em todo o país. Ainda assim, alguns dos chineses que

responderam ao inquérito dizem nunca ter frequentado praias em Aveiro o que, apesar de

não ser certo que nunca tenham frequentado uma praia portuguesa, remete de novo para a

questão da falta de adaptação e empatia para com o estilo de vida do país onde habitam de

momento e o desinteresse por esta experiência de lazer popular.
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3.4 Análise e interpretação dos dados de entrevistas

3.4.1 Introdução

A existência de um grupo de estudantes chineses de tamanho considerável é possível

devido a políticas e protocolos ativos colaborativos da Universidade de Aveiro com

universidades chinesas.

Para além dos resultados do inquérito apresentados anteriormente, foram, ainda,

realizadas entrevistas a dez pessoas que vivem e estudam em Aveiro. Nessas entrevistas os

sujeitos foram questionados acerca das suas opiniões e tempos de lazer/ócio, assim como a

ocupação do seu tempo nas suas vidas quotidianas.

Pensamos que a entrevista nos permite aprofundar este tema e compreender melhor os

resultados que obtivemos nos nossos inquéritos. Segundo a ideia de Amado (2013), a

entrevista é considerada uma conversa intencional. É neste contexto de contacto direto com

um indivíduo e através da oralidade que se tenta aceder às suas opiniões, expressões,

emoções e representações acerca de uma determinada temática. Esta técnica leva-nos, em

primeira mão, pelo caminho do conhecimento de um sujeito, tanto por inferência,

conhecimentos, capacidades, processos e comportamentos, assim como pela sua linguagem

verbal e não-verbal. Com o objetivo de compreender o lazer e o ócio dos estudantes

chineses, os temas abordados na entrevista dividem-se em quarto partes: o lazer dos

chineses; os interesses culturais; a sua opinião sobre o Instituto Confúcio; e, por fim, a

impressão sobre Portugal do ponto de vista dos chineses.

Os sujeitos entrevistados são alunos chineses que estudam a Língua Portuguesa na
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Universidade de Aveiro, em Portugal. A investigação foi realizada através de uma amostra

de dez estudantes que se voluntariaram (cinco do sexo feminino, e cinco do sexo

masculino) de nacionalidade chinesa, metade licenciados e metade mestres, e com idades

compreendidas entre os 20 e 24 anos. Relativamente ao processo e ao modo de como a

entrevista se foi desenrolando, esta ocorreu sempre em Mandarim, e com uma duração

compreendida entre os trinta e os quarenta minutos. Cada entrevista foi realizada apenas

numa sessão, tendo sido, igualmente, garantida a confidencialidade da identidade dos

participantes. Todos autorizaram a gravação áudio das entrevistas. O guião, que serviu de

suporte ao encaminhamento da entrevista, pode ser consultado no Anexo III presente neste

documento.

Quando pesquisamos na Internet sobre o tema “o contacto dos estudantes chineses

com nativos no estrangeiro”, muito provavelmente surgem respostas como as seguintes:

“os chineses só fazem amizades dentro do grupo dos chineses”, “os chineses são mesmo

reservados”, “os chineses caem no isolamento dentro no mundo próprio”. Enquanto

chinesa que estuda no estrangeiro, concordo com este tipo de afirmações. Mas nem todos

os chineses são iguais, assim como nem todos os nativos de cada país têm personalidades

iguais.

Cada pessoa tem a sua forma própria de pensar e agir, as atitudes e os entendimentos

diferentes fazem com que se distinga dos outros. Para conhecer melhor as ideias e a

situação atual dos estudantes chineses, em especial acerca da sua vida quotidiana, decidi

colocar-lhes algumas perguntas, e tentei procurar quais eram os fatores favoráveis para o

seu desenvolvimento pessoal ou para a vida no estrangeiro.

Com efeito, “As potencialidades associadas à realização de um período de estudos no

país em que se fala a língua que se pretende aprender encontram-se quer no plano

linguístico quer no plano cultural” (Apud, Barbeiro, 2018, p. 407). A competência

linguística, ou a própria intenção de aprender mais acerca da Língua Portuguesa, é

considerada uma meta pelos chineses residentes em Aveiro/Portugal.

Munné (1980) apresenta uma tipologia de tempo social, que se revela através de

quatro tipos fundamentais de tempo: tempo psicobiológico, tempo socioeconómico, tempo

sociocultural e tempo livre. O tempo psicobiológico, que é ocupado e conduzido pelas

necessidades psíquicas e biológicas elementares, inclui, por exemplo, o tempo de sono, de
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nutrição, de atividade sexual. O tempo socioeconómico diz respeito ao tempo empregue

para suprir as necessidades económicas fundamentais, a apontar, atividades laborais,

atividades domésticas, os estudos. Em seguida, o tempo sociocultural é aquele dedicado às

ações referentes à sociabilidade dos indivíduos, ou seja, é o tempo que se refere aos

compromissos resultantes dos sistemas de valores e pautas estabelecidos pela sociedade e

objeto maior de sanção social. Esta categoria de tempo tanto pode ser hétero-condicionada

como autocondicionada, podendo existir um equilíbrio entre os dois polos. Finalmente, há

ainda uma quarta categoria relativa ao tempo social, que se prende com o tempo livre. Este

tipo de tempo social refere-se às ações humanas realizadas sem que ocorra uma

necessidade externa. Neste caso, o sujeito atua com perceção de fazer uso desse tempo com

total liberdade e de maneira criativa, dependendo de sua consciência de valor sobre seu

tempo.

“Relativo ao contexto universitário britânico, mas com ponto de paralelismo com o

contexto de inserção encontrado pelos estudantes chineses em Portugal, torna a salientar

que os entrevistados consideram que a interação social foi o aspeto mais difícil quanto à

adaptação sociocultural” (Barbeiro, 2018, p. 407).

Menoia (2000) considera que o lazer é uma função de sentido sociocultural

predominante, relacionado com a participação ativa na vida local, o estabelecimento de

interação e a procura empenhada de informação e de compreensão sobre os usos e

costumes da sociedade em que o sujeito se encontra. Ou seja, todo este tipo de interações e

tempos sociais terão reflexos não apenas na proficiência linguística, como na sua

apreensão e compreensão da cultura envolvente.

Segundo as quatro tipologias de tempo social, a vida académica dos estudantes

chineses é incluída no tempo socioeconómico. Tirando isso, as atividades de ócio e de lazer

só conseguem realizar-se nos tempos realmente livres. O sociólogo Renato Requixa

compreendeu “lazer como uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo

que a vivência e cujos valores propiciam em condições de recuperação e de

desenvolvimento pessoal e social” (Requixa, 1977, p. 11). O autor explana que o ambiente

urbano industrial permitiu que o trabalhador fosse dispondo de um tempo verdadeiramente

livre e com tendência a aumentar.

O objetivo das entrevistas que realizámos a partir dos pressupostos teóricos que
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acabamos de mencionar e visava saber como os estudantes chineses dispõem dos seus

tempos livres. O que é que eles fazem nos seus tempos livres? São eles ociosos positivos

ou não? Dos dez participantes, metade deles residem em Aveiro há um ano, uma das

raparigas está cá há dois anos, e o resto há três anos. No total, abordamos 14 itens e,

logicamente, obtivemos 140 respostas sobre o tema. Toda a planificação e escrita das

entrevistas encontram-se no Anexo III.

3.4.2 Apresentação dos resultados, análise e discussão

Relativamente à pergunta 1, “Tem a noção clara do que significa o Lazer? Pode

explicar o que é o Lazer?”, os entrevistados conseguiram responder rapidamente. No que

diz respeito ao conceito de lazer, em suma, têm a noção que o lazer está associado ao

tempo livre que se pode dispor para proveito próprio, para podermos descansar, de modo a

conseguir sentir prazer e satisfação. No entanto, nenhum deles crê que o lazer seja um dos

fatores que tenha influenciado significativamente o desenvolvimento social da humanidade,

de acordo com os excertos seguintes:

(1)

“Não ter tarefas ou algo necessário para fazer. Não somos obrigados a obedecer aos

comandos de terceiros; conseguimos ter e gerir o nosso próprio tempo(...).” (F2)

(2)

“Na minha opinião, o lazer significa que podemos adaptar o nosso tempo livre conforme os

nossos gostos e preferências.” (F3-2)

(3)

“O lazer deve ser o período de descanso - a pausa, o intervalo entre períodos de trabalho. É

dar a si mesmo umas férias. Poder fazer o que se quer, satisfazer-se a si próprio

mentalmente.” (M1-1)

Em seguida, colocada a pergunta 2, “Tem alguns costumes ou talentos? Já pensou em

inscrever-se (ou já se inscreveu) em algum tipo de formação extra?”. Com o objetivo de

avaliar a vivência e experiência dos entrevistados, alterei as palavras para a questão ser de

mais fácil compreensão. A partir as respostas dadas, torna-se mais clara a constituição dos

tempos livres dos alunos chineses. As jovens gostam de ler, beber chá, fazer ginástica ou
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yoga e tocar instrumentos nos tempos livres. Por outro lado, os rapazes preferem jogar

jogos de consola ou tocar guitarra. Estas atividades são praticadas em privado, não tendo

interesse em partilhar os seus interesses com outros. Quanto à formação, quatro

participantes disseram que se queriam inscrever num curso de línguas para aperfeiçoar as

suas capacidades e as habilidades, como é possível observar nas transcrições que se

seguem.

(4)

“Gosto de fazer yoga e beber chá.

Já pensei em aprender mais línguas, por exemplo, espanhol, inglês... Mas aprendo através

de uma aplicação no telemóvel, nunca frequentei aulas extra.” (F3-1)

(5)

“Gosto de ouvir música cinco horas por dia. Gosto de adquirir novos conhecimentos. Também

gostaria de me inscrever num curso de inglês.” (M1-1)

Para os chineses, o inglês é muito difícil de aprender, especialmente, depois de

aprender o português. São as duas línguas totalmente diferente da nossa língua materna e,

com cada vez mais tempo de estudo do português, é fácil esquecer o inglês. No entanto, os

estudantes chineses sabem que o inglês também é muito importante para o seu futuro

profissional. Sendo assim, aprender inglês também é uma atividade muito frequente para

os alunos chineses. Por isso, quanto à formação, a maioria respondeu «curso de inglês».

No âmbito da descrição do conceito de ‘ócio humanista’, Cuenca Cabeza (2000) refere

a vivência lúdica, a liberdade, o autotelismo e formação. Na minha opinião, e com base na

revisão bibliográfica realizada, o processo de formação do ócio criativo deve seguir as

seguintes etapas:

Ócio criativo é, até certo ponto, equivalente à arte, pois segue-se por valores. Se

Interesse Experiência Formação Ócio criativo
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analisarmos os costumes dos sujeitos investigados chineses, tocar instrumentos, guitarra ou

Guzheng (um instrumento tradicional chinês) e ouvir música seriamente dão possibilidades

a alguém ter ócio criativo, uma vez que estas atividades podem incitar as nossas

potencialidades artísticas.

A pergunta seguinte debruça-se sobre a prática desportiva.

(6)

“Não gosto assim tanto. Às vezes faço ginástica, mas, no máximo, duas vezes por semana.

(...).” (F1-2)

(7)

“Não gosto nada, nunca tive essa paixão.” (M1-1)

(8)

“Gostava de jogar ténis, mas desisti assim que comecei a licenciatura.” (M3-1)

As três respostas apresentadas refletem a tendência negativa da prática de desporto

por parte dos inquiridos. No total, 70% do grupo-alvo não pratica exercício físico com

regularidade nem gosta de o praticar. Só uma rapariga e um rapaz é que afirmaram ir ao

ginásio regularmente e adoram. O lazer, normalmente, está associado a “espaço” e

“práticas”. Fazer desportos, passear ou conhecer locais novos na cidade onde se vive fazem

parte dos tempos livres e estão intimamente ligados ao lazer. Nas palavras de Costa, “(...) o

esporte é cultura, e no Brasil a excelência da cultura frequentemente se mostra no desporto.

É esse esporte vinculado à cultura que se manifesta nas atividades de lazer, numa

ampliação e diversificação deste” (Costa, 1989, p. 78).

Porém, a prática de desportos e atividades físicas são apenas um dos elementos do

lazer. Menoia (2000) salienta que o homem demonstra sua liberdade quando busca suprir

suas necessidades, e a prática do lazer de mostra a participação deste homem livre na

sociedade.

A cultura e a civilização marcam fortemente a vida moderna. As últimas décadas têm

proporcionado uma aceleração no contacto entre povos e culturas. Neste caso, o que

acontece aos estudantes chineses? A cultura original confronta-se com a cultura local
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quando do contacto do estudante com o meio onde se insere. Este diálogo intercultural é

feito através do teatro, dos museus ou dos concertos, entre outras formas de arte que

circulam entre os países, como forma de difundir as culturas pelo mundo.

Seguem-se as opiniões dos estudantes chineses sobre os museus ou os teatros em

Aveiro. A pergunta é: “Já visitou algum dos museus em Aveiro? Passeia frequentemente

pelo parque perto da Universidade? Frequenta o teatro ou costuma assistir a concertos

aqui?”.

(9)

“Fui ao museu de Santa Joana numa visita organizada pelo professor. Normalmente, passo

pelo parque para descansar um pouco depois de fazer compras no mercado. Não assisti

ainda a nenhuma espécie de espetáculo aqui.” (F1-2)

(10)

“Fui algumas vezes ao Museu de Aveiro. Lá visitei algumas exposições. Frequentava muito o

parque que fica perto da nossa universidade, mas depois de ouvir sobre o problema de

segurança, já não o faço como antigamente. Gosto deste género de espetáculos, tanto

teatro como concerto. No entanto, só frequento quando tenho tempo livre. Para ser sincera,

não consegui entender muito bem o teatro em português.” (F3-2)

(11)

“Nunca fui, não me interesso.” (M1-1)

(12)

“Nunca fui. Nem sei o que fazer aqui. Sinto-me sempre só.” (M1-2)

(13)

“Só fui ao museu de Santa Joana. Não me agradam muito os espetáculos aqui em Portugal.”

(M3-1)

A maioria dos estudantes chineses já foram ao Museu de Santa Joana em visitas de

estudo organizadas pelos professores. Quanto ao teatro, quase nunca foram e não

aparentam ter interesse em ir. A razão causadora deste desinteresse é a falta de proficiência

linguística, como afirmou o estudante F3-2. A Língua e a Cultura estão intimamente

ligadas e o domínio dessa língua vai aumentar ou diminuir o interesse nos espetáculos
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culturais que façam uso da mesma. Viver exige comunicação, ninguém consegue viver

bem sem interagir com a sociedade e todos os elementos que a compõem. Não admira, pois,

que os chineses com quem falamos não se sintam felizes ou realizados porque não se

integram ou experienciam a vida em comunidade.

A pergunta que se segue foi: “Participou em algumas atividades divulgadas pela

Universidade? Ou as corridas promotoras de causas sociais e viagens organizadas para

estudantes de Erasmus, alguma experiência deste género?” As respostas de cinco rapazes

foram:

(14)

“Não quero participar, não me apetece.” (M1-1)

(15)

“Fui ao Country Meeting, um encontro muito fixe! Consegui comunicar com três estudantes

estrangeiros em inglês.” (M1-2)

(16)

“Não.” (M1-3)

(17)

“Não participei em nenhuma das atividades de Erasmus.” (M3-1)

(18)

“Não.” (M3-2)

Entre cinco rapazes, apenas um se envolveu em atividades dinamizadas pela

comunidade dos estudantes de Erasmus, o que confirma a falta de interesse em participar

nas atividades interculturais. Para além disso, perdem a possibilidade de contactar com

novas culturas.

A resposta que se segue, à mesma questão, vem do entrevistado F3-2, uma rapariga:

(19)

“Dei conta das atividades do Facebook, mas quase não participei. Normalmente, prefiro viajar com

os meus amigos mais próximos. O que mais me impressionou até agora foi uma atividade
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organizada pelo Erasmus que integrei pela primeira vez. Fomos a um café para conviver. Fui com

três amigas minhas, chegámos e fomos cedo embora. Ficámos depois a saber que a festa ainda não

tinha começado verdadeiramente na altura em que partimos! Foi essa a primeira vez que

cumprimentei com beijinhos no rosto, não estava familiarizada com esse tipo de cumprimento, mas

acabei por aceitar.” (F3-2)

A experiência relatada pela estudante inquirida podia servir de exemplo para os

colegas mais introvertidos. A rapariga em questão teve a oportunidade de comunicar com

os colegas nacionais e adotar, mesmo que momentaneamente, comportamentos sociais que

lhe eram estranhos, como as formas de comportamento portuguesas.

Na minha opinião, e com base na revisão bibliográfica realizada, Camargo (1986)

concetualiza o lazer como um conjunto de atividades que devem reunir certas

características: devem ser gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas em

interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos e associativos, realizadas num

tempo livre, subtraído ou conquistado, historicamente, da jornada de trabalho profissional e

doméstica e que interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Sendo

assim, quer as atividades sejam académicas ou sejam sociais, a origem última esta aos

interesses culturais. Considerando a teoria de Dumazedier (1973), é possível combinar as

características enunciadas com atividades concretas que podem servir de exemplo para

ocupar os tempos livres.

Categorias conceitos concretos

Físico-Desportivas Atividades físicas

Intelectuais Conhecimentos

Artísticas Museu, Música, Teatro, Arte

Sociais Encontros

Artesanato Fazer algo manuais

Turísticas Viagem

Tecnológicas Redes sociais

Ambientais Trilhos, Desportos na natureza
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Como se observou anteriormente, os alunos entrevistados não têm interesses de lazer

físico-desportivos nem artísticos.

Em seguida, vamos continuar a analisar as respostas às questões colocadas durante as

entrevistas.

A questão “As férias portuguesas, ou os feriados nacionais, são completamente

diferentes das do nosso país. Por exemplo, o Natal, a Páscoa e a Semana Académica já

próximos. Tem experiências inesquecíveis que gostaria de partilhar ou planos para as

férias?” obtivemos as seguintes respostas:

(20)

“Já passei o Natal e a Páscoa com uma família portuguesa. Foi uma integração cultural, adorei e

impressionou-me muito.” (F2)

(21)

“Gosto de conhecer mais acerca da cultura portuguesa. Passei uma vez o Natal com uma família

portuguesa, foi muito interessante(...). E a Páscoa, para mim, é mais religiosa do que divertida. Por

isso, aproveito sempre as férias para viajar.” (F3-1)

(22)

“Nas férias do Natal passado fui à Áustria, Holanda e Bélgica. Fui assaltado, mas também recebi

ajuda de desconhecidos. Tirando esse episódio desagradável, foi uma viagem inesquecível.

Apreciei as paisagens maravilhosas.” (M1-1)

Todos os chineses aproveitam ao máximo as férias para viajar, seja em Portugal ou

noutros países. Viajar é uma boa maneira de descansar, é uma atividade relaxante e

libertadora. Isso é uma atitude típica de lazer e, claramente, a forma mais popular de lazer

entre os estudantes chineses. Segundo as descrições anteriores, eles também anseiam pela

convivência intercultural, desfrutar de experiências diferentes e têm curiosidade de

conhecer este novo ambiente. Quando se começa a ter noção que se tem que fazer algo
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para preencher as necessidades inerentes de um ser iminentemente social, isso significa

que entendemos o significado do lazer e, em última análise, da vida. Contudo, recupera-se

a importância do livre arbítrio para que isso seja possível.

É importante realçar, de igual modo, que o lazer detém três funções fundamentais: a

função de repouso, a de divertimento e a de desenvolvimento pessoal e social. Segundo

Dumazedier (1980), para que haja uma prática de lazer com qualidade é necessário um

equilíbrio entre estas três funções. Devemos lembrar que lazer não é apenas divertimento

ou descanso. Para além disso, é possível observar-se uma grande possibilidade de

desenvolvimento, tanto em aspetos biológicos e psicológicos, como da relação do

indivíduo com a sociedade.

Subsequentemente, procurou saber-se a atitude dos chineses sobre outros traços

culturais como, por exemplo, o artesanato, as redes sociais locais, as excursões. Como

consta das respostas que se seguirão, as raparigas demonstram mais interesse por trabalhos

manuais do que os rapazes. Em Aveiro, aos fins de semana, perto do Largo da Praça de

Peixe, realizam-se feiras. Todavia, os alunos entrevistados não a frequentam como

podemos verificar nas duas das três respostas se seguem.

(23)

“Nunca lá fui de propósito. (...).” (F1-1)

(24)

“Nunca ouvi falar sobre feira alguma, haha. (...).” (F1-2)

(25)

“As feiras aqui são engraçadas, até compro sempre algumas coisinhas. (...).” (F3-1)

De seguida, analisei as considerações dos inquiridos sobre a utilização das redes

sociais locais para comunicarem com os portugueses. Na China, “WeChat” é a rede social

mais popular e, na maioria do território chinês, aplicações e websites como o Facebook, o

Instagram e o Youtube, entre outras redes sociais estrangeiras, são proibidas. Neste

momento, os estudantes chineses já têm a possibilidade de abrir contas nestas redes sociais

e têm oportunidade de aproveitar destes recursos. De acordo com as respostas, a conclusão
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que se retira, no entanto, é que os estudantes chineses ainda mantêm um relacionamento

mais próximo com outros alunos chineses. Eles usam as redes sociais em questão para

comunicar com os amigos portugueses, mas têm dificuldades e não se sentem confortáveis

com o seu uso. Pela escassez de temas de conversa, os alunos chineses sentem muita

dificuldade em travar amizade com os colegas portugueses. Deste modo, a gastronomia

chinesa é o primeiro e principal tema para encetar conversas e relações de amizade com os

portugueses. Esporadicamente, convidam os portugueses para jantar num restaurante

chinês ou para confecionarem comida chinesa juntos, em casa, como se pode verificar nas

respostas que transcrevemos de seguida:

(26)

“Tenho mais contacto com os chineses. Às vezes, quando participo nas atividades públicas,

trocamos contactos de redes sociais, mas depois raramente voltamos a falar. De vez em

quando, cozinho comida chinesa com as pessoas da mesma residência, porque eles

demonstram uma grande curiosidade sobre a nossa culinária. Raramente marco encontros

com eles.” (F1-1)

(27)

“Não sei como comunicar com os portugueses. Tenho uma amiga da mesma residência que é

simpática e amável, mas ainda não chegamos a um nível muito próximo. Aminha integração

com os estrangeiros consiste em marcações de jantares ou almoços. Fomos ao restaurante

chinês e umas quantas vezes ao bar.” (M1-1)

(28)

“ (...) O WeChat ainda é a minha aplicação social favorita. (...), também tento utilizar mais o

Facebook. Para além dos portugueses, também tenho contacto com outros estrangeiros.

Acho que é importante falar com os nativos, não só para treinar a língua, mas também para

conhecer a cultura, até mesmo para aproveitar melhor a vida aqui.” (F3-1)

As opiniões variam entre os inquiridos em relação à questão do contacto com os

portugueses. Todavia, já se verifica alguma integração no dia a dia da vida local; fazem

novos amigos, comunicam com os outros e preocupam-se com a aprendizagem da língua
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através do diálogo. Nesse sentido, as relações com os colegas locais e as partilhas culturais

transformam-se em atividades de lazer, muito importantes para os alunos chineses.

A nona pergunta colocada foi “Durante o tempo de intercâmbio em Portugal,

ingressou em alguma excursão ou caminhada? Do género de atividade em contacto com a

natureza?”.

Segundo os resultados obtidos, verifica-se que os inquiridos não gostam desta forma

de lazer. Nos tempos livres dos dias úteis, fazem apenas coisas que se cingem ao local de

residência — fazer compras, ouvir música, dormir. Quanto aos fins de semana,

normalmente vão passear pela cidade ou estudam. 90% dos entrevistados não têm planos

para os tempos livres.

Por último, falámos sobre a mudança de país e a forma como isso os afetou. Admitem

ter saudades da família, dos amigos, da comida e das atividades noturnas da China. Nos

tempos livres, em casa, iriam ao karaoke, uma das formas de lazer mais populares na vida

moderna chinesa. Por outro lado, as paisagens de Portugal são maravilhosas e acham que

Portugal é um país calmo e aprazível. A maioria adotou o costume de tomar café e de

lanchar, algo bastante comum para os portugueses. Outra mudança visível é a alteração nos

horários de descanso, adormecem mais tarde e acordam mais tarde. Como o horário

académico aqui é muito diferente do da China, eles têm mais tempos livres em Portugal.

Também concordam que essa liberdade permite pensar e sentir a vida de forma diferente,

abrindo uma porta para um novo mundo.

No final da entrevista, procurei saber sobre a impressão geral que têm de Portugal,

como se sentem em relação à vida aqui. Os sujeitos entrevistados que não participaram

quase nada nas atividades culturais têm uma perspetiva muito negativa: “Não gosto nem

detesto Portugal. Aqui tenho muito mais liberdade e assim posso fazer qualquer coisa que

me apeteça. No entanto, não deixo de me sentir sempre só...” (F1-2), “(...) Nem sei o que

fazer aqui. Sinto-me sempre só.” (M1-2), “Não gosto nada de Portugal, a vida aqui não é

nada conveniente.” (M1-3). No entanto, aquelas pessoas que procuraram integrar-se e

encontrar atividades diárias que lhes permitissem apreciar a vida em Aveiro têm uma

opinião mais positiva.

O afastamento do país, da família e dos amigos pode potenciar sentimentos de perda e
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solidão. A transição da cidade natal para um país estrangeiro é agressiva pelas diferenças

culturais a que os alunos são submetidos. Com efeito, o ócio entendido como participação

ativa é de vital importância para uma boa qualidade de vida (Apud, Sousa & Baptista,

2015). Só existe uma efetiva vivência do ócio, uma verdadeira realização pessoal, se

houver uma participação motivadada consciente por parte do sujeito (Sousa & Baptista,

2015). O ócio pessoal está integrado em contextos culturais e materializa-se em práticas

culturais, sociais e comunitárias. “O ócio valioso e pessoal é amplamente compatível com

a praxis comunitária, com o estar com o outro, em grupo” (Apud, Sousa & Baptista, 2015,

p. 278). Assim, os nossos entrevistados chineses, cuja participação em atividades culturais

é mais ativa, sentem-se mais felizes. Isso favorece o desenvolvimento pessoal enquanto

estudam em Portugal.
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IV. O Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro e integração dos

estudantes

4.1 Instituto Confúcio (IC)

“Atualmente, a China ocupa uma posição de grande centralidade no plano

internacional, a nível político e económico, mas também ao nível linguístico, social e

cultural, consequência da sua política de abertura ao mundo” (Cunha, 2014, p. 27).

“Recentemente, a China colocou em campo um ambicioso plano de afirmação

internacional na área linguística e cultural, recorrendo para o efeito ao designado soft

power10, através da criação do Instituto Confúcio (IC). Daqui resultou um apreciável

número de Institutos Confúcio espalhados pelo mundo” (Cunha, 2014, p. 27-28).

O Instituto Confúcio (chinês simplificado: 孔子学院 ; chinês tradicional: 孔子學

院 ; pinyin: kǒngzǐ xuéyuàn) é uma organização educacional pública sem fins lucrativos

vinculada ao Ministério da Educação da República Popular da China, cujo objetivo é

promover a língua e a cultura da China e dar apoio ao ensino da língua chinesa e facilitar o

intercâmbio cultural em todo o mundo, através dos associados. A sua sede encontra-se

em Pequim e o seu nome é uma homenagem ao notável pensador chinês, Confúcio11.

Segundo a política «Sugestões do Comité Central do Partido Comunista da China para

a formulação do 13º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Económico e Social Nacional»,

a China tem como objetivo estratégico a modernização e o desenvolvimento

10 Poder suave (2004) ou Poder brando é uma expressão criada por Joseph Nye e que este definiu como a
capacidade de atrair e influenciar os outros para uma cultura e ideias de uma determinada nação. Alcançar
objetivos cativando os outros sem os ameaçar ou manipular.
11 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Conf%C3%BAcio, data de consulta a 07-10-2019.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chin%C3%AAs_simplificado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chin%C3%AAs_tradicional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_popular_da_china
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_chinesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_chinesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%BAcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Conf%C3%BAcio
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socioeconómico do país até 2020, pelo que está interessada em projetar uma imagem mais

positiva para o exterior12. Até dezembro de 2018, a China já tinha criado 548 Institutos

Confúcio, espalhados em 154 países13. Os Institutos Confúcio são uma janela de projeção

da China no mundo, com o objetivo de difundir a língua e a cultura chinesas. Estão

geralmente associados a universidades, de forma a facilitar essa difusão e atrair

interessados no estudo da língua chinesa. As universidades veem essa relação com bons

olhos, já que ganham acesso a um enorme mercado cultural, académico e até económico.

4.1.1 O Instituto Confúcio na Universidade de Aveiro (IC-UA)

O Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (IC-UA) está sediado nesta mesma

instituição e foi inaugurado a 23 de abril de 2015, numa cooperação entre o Hanban

(Gabinete do Conselho Internacional do Ensino de Chinês) e a Universidade de Línguas

Estrangeiras de Dalian (ULED).

O IC-UA tem como principais missões: apoiar e promover o ensino da língua e da

cultura chinesas em Portugal; reforçar a cooperação no domínio educativo entre a China e

Portugal; desenvolver atividades de investigação no âmbito das relações sino-portuguesas,

que contribuam para melhorar a compreensão mútua e a amizade entre estes dois países tão

distantes, mas unidos por seculares relações históricas14.

Além de oferecer todos os níveis de língua chinesa (iniciação, intermédio, avançado),

tem vários cursos específicos de língua e de cultura chinesas e cursos de preparação para

os exames de nível HSK, HSKK e YCT. O IC-UA dinamiza também atividades culturais

para assinalar os principais momentos do calendário chinês.

Tendo atualmente 2.500 alunos portugueses a estudar Mandarim, distribuídos por 7

concelhos e 20 locais de ensino público e privado15, o IC-UA tornou-se numa das mais

importantes instituições de divulgação da língua e da cultura chinesas em Portugal.

No dia 5 de dezembro de 2018, o IC-UA recebeu o prémio de “Melhor Confúcio do

Ano”, em Chengdu (China), sinalizando o êxito estrondoso do IC-UA em promover a

12 Fonte: http://www.xinhuanet.com//politics/2015-11/03/c_1117029621_3.htm, data de consulta a 27-11-
2019.
13 Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Conf%C3%BAcio, data de consulta a 07-10-2019.
14 Fonte: https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg, data de consulta a 08-10-2019.
15 Fonte: https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg, data de consulta a 08-10-2019.

http://www.xinhuanet.com//politics/2015-11/03/c_1117029621_3.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Conf%C3%BAcio
https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AD%A6%E9%99%A2/812632?fr=aladdin
https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg,
https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg,
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língua e cultura chinesas.

4.2 A função e atividades do Instituto Confúcio-UA

4.2.1 Locais de ensino

Depois da inauguração do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (IC -UA),

este começou a dedicar-se energicamente ao ensino da língua e cultura chinesas e às

respetivas atividades de promoção como apresentado pelo Relatório de Atividades (2015-

2017) do IC-UA.

O ensino de Mandarim nas escolas locais é um dos projetos bem-sucedidos e mais

populares do IC-UA. Em 2018, o projeto de ensino de Mandarim do IC-UA abrangeu 7

concelhos e 20 locais de ensino16.

De acordo com o Relatório de Atividades (2015-2017) do IC-UA: “Situado na parte

norte do distrito de Aveiro, o município de São João da Madeira tendo consciência de que o

conhecimento da língua chinesa será absolutamente vital para o desenvolvimento da

economia da região, decidiu, em setembro de 2012, introduzir o ensino de Mandarim como

unidade curricular nas escolas de ensino básico e secundário. Para concretizar este projeto,

convidou o Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, que ficou

responsável pela elaboração dos conteúdos didático pedagógicos, pela formação de

professores e pela supervisão pedagógica das aulas, entre 2012 e 2015. (…) Em 2015, o

projeto passou a ser gerido pelo Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro.” Vale a

pena mencionar que “o chinês é lecionado por pares pedagógicos, constituído por um

docente português e por um docente nativo de língua chinesa”. Estes factos foram tirados

do Relatório de atividades (2015-2017) do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro.

Na minha opinião, trata-se de um verdadeiro intercâmbio cultural. Durante a minha

experiência, participei no projeto de ensino nas escolas de Aveiro. Gostei imenso, fez-me

sentir feliz por saber que consigo divulgar a cultura e a língua chinesa. Ser professora do

16 Fonte: https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg., data de consulta a 08-10-2019.

https://mp.weixin.qq.com/s/ayaRYfz6QWMwvmdZDAeaOg.
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Confúcio significa ter proficiência da língua e entusiasmo pelo ensino. Ensinar no IC é

uma boa oportunidade para os estudantes chineses. Uma vez por ano, os diretores do

Instituto Confúcio escolhem estudantes interessados, mediante um processo de seleção.

Cada um de candidatos prepara-se o discurso como estivesse numa alua autêntica de

Mandarim nas escolas locais, depois de apresentações dos candidatos, os responsáveis do

Instituto Confúcio classificam-nos através de certos aspetos, por exemplos, o grau da

proficiência da língua portuguesa, a capacidade de interpretação e os interesses pelo

trabalhos, etc. A meu ver, este é um trabalho muito importante, especialmente para os

estudantes de mestrado, que dispõem mais tempos livres. Desta forma, as suas vidas

tornam-se mais ricas em estudo, trabalho e outras atividades pessoais. Fazendo uma melhor

gestão do seu tempo.

4.2.2 Atividades de promoção da língua e da cultura chinesas

Segundo o mesmo relatório referido, “De abril de 2015 a junho de 2017, o IC-UA

desenvolveu atividades variadas de promoção da língua e cultura chinesas, seja na UA,

seja nos seus projetos de ensino:

a) Aulas não creditadas de divulgação;

b) Aulas de artes marciais;

c) 1.º torneio universitário de artes marciais inter-estilos;

d) Formação de docentes de mandarim;

e) Workshop de gastronomia, de caligrafia, de pintura e de medicina tradicional

Chinesa;

f) Celebração de dias festivos;

g) Conferências;

h) Exposições;

i) Música e Dança;

j) Teatro;
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k) Ciclo de cinema de temática chinesa;

l) Campos de Férias e Viagens Culturas;

m) Página do Facebook e criação da Associação de amigos do Instituto Confúcio

da Universidade de Aveiro (AmlC-UA);

n) Participação na Feira Vocacional e Profissional de Aveiro;

o) Concurso Lendas da China - Prémio Instituto Confúcio Artes;

p) Congresso internacional “Diálogos Interculturais Portugal-China”;

q) Celebração do 2.º aniversário do IC-UA;

r) Galarão Relação Intercultural.”

Estas foram as atividades realizadas pelo IC-UA entre 2015 e 2017, mas, entre 2017

até ao 2019, o IC-UA realizou cada vez mais atividades culturais para a população em

Aveiro. Porém, mais importante é que cada vez mais estudantes chineses participaram em

atividades também como voluntários17(traduzido pela autora).

4.3 A representação do IC-UA junto dos alunos chineses

O IC-UA, como uma ponte cultural recíproca entre os chineses e os portugueses, é um

bom espaço para lazer, em termos de atividades culturais. De certa forma, o IC pode servir

como um segundo lar, no estrangeiro, para os estudantes chineses, pois com a presença da

arte chinesa, de livros e instrumentos musicais tradicionais chineses faz com que estes se

sintam um pouco em casa, assemelhando-se ao ambiente familiar, o que nos deixa mais

confortáveis, sabendo que ali seremos sempre bem acolhidos.

Com o objetivo de saber o nível de conhecimento dos alunos chineses acerca do

Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, algumas das questões do nosso estudo

procuravam saber que a representação que têm do IC-UA.

17Fonte:
http://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzU0ODE4MzkyMg==&hid=1&sn=2c485f5802d3ca4a0ae2
4a5dc62a4a2b&scene=18#wechat_redirect, data de consulta a 28-11-2019.
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Quadro 19 - Representação do Instituto Confúcio junto de alunos chineses

Mais ou menos 59,84%

Mal 21,31%

Boa 18,85%

Quadro 20 - Frequência, por semana, do Instituto Confúcio

Zero ou uma vez 89,34%

Duas a três vezes 4,92%

Quatro a cinco vezes 4,1%

Quase todos os dias 1,64%

Quadro 21 - O intuito de frequentar o Instituto Confúcio

trabalho 8,2%

Estudo 10,66%

Participar nas atividades 37,7%

Outros 43,44%

Revela-se que a maioria dos estudantes chineses na Universidade de Aveiro ainda não

conhece bem o modo como funciona o Instituto. No Quadro 19 pode observar-se que

21,31% dos alunos nunca participaram nas atividades organizadas pelo Instituto Confúcio

nem têm conhecimento sobre a localização do mesmo. Os estudantes chineses raramente

passam pelo IC, como mostra o Quadro 20, e os que o frequentam apenas o fazem para

participar nas atividades da agenda cultural, como mostra o Quadro 21.

Da análise dos resultados dos inquéritos sobre o IC-UA, para que se pudesse

aprofundar o sentido das representações dos estudantes chineses sobre este assunto, foram

colocadas algumas questões nas entrevistas individuais, como, por exemplo, as seguintes:
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“Conhece bem o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro?”; “Participou em algumas

atividades organizadas por esse Instituto?”; “Tem algumas sugestões ou opiniões que

visem melhorar o funcionamento do mesmo?”.

De seguida, apresentamos alguns exemplos do tipo de respostas que obtivemos:

(29)

“Não sei bem... só sei que o Instituto Confúcio foi iniciado pela Universidade de Aveiro

e pela nossa Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian. Não conheço muito bem,

então não sou capaz de comentar.” (F1-1)

(30)

“Conheço, trabalho no instituto como professora de mandarim. Já participei nas

atividades do Confúcio, por exemplo, no ano novo chinês em Lisboa e Aveiro. Fiz chá

para os outros na atividade. Foi um pouco cansativo, mas engraçado! Fico muito

contente por poder mostrar a cultura chinesa aos estrangeiros. Acho que este tipo de

iniciativas tem muito valor. Deveriam existir mais assim.” (F3-1)

(31)

“Não conheço e não me atrevo a dar opiniões.” (M1-1)

(32)

“Não faço a menor ideia. Parece-me uma organização misteriosa.” (M3-2)

Referi apenas quatro das respostas desta pergunta. No total, em comparação com a

atitude dos rapazes, as raparigas chinesas manifestam-se de forma relativamente positiva.

A maior parte delas participou em algumas atividades culturais do IC e algumas delas

tiveram experiência como professoras de mandarim nas escolas locais.

O Confúcio pode, pois, ser um motor para incentivar os interesses culturais dos

estudantes chineses na Universidade de Aveiro. É preciso perceber, no entanto, o que os

estudantes que entrevistámos preferiam que o Confúcio proporcionasse. O Quadro 22,

abaixo, dá-nos essa resposta.
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Quadro 22 - Preferência de atividades do Instituto Confúcio de acordo com os alunos chineses

Mais atividades relacionadas com a Cultura chinesa 18,03%

Oportunidades de fazer estágio 27,87%

Uma ponte de ligação entre os chineses e os portugueses 54,1%

Como mostra o Quadro, os estudantes chineses têm vontade de comunicar com os

portugueses, e de se ligar à cultura portuguesa, e estão, igualmente, interessados em

apresentar a cultura chinesa aos estrangeiros. Desta maneira, o Instituto Confúcio pode

começar seriamente a assumir o papel de união entre os chineses e os portugueses através

das atividades culturais.

Como é sabido, há cursos para todos os níveis de mandarim, realizados pelo Instituto

Confúcio, seja para portugueses, seja para estudantes de outros países. De vez em quando,

os professores chineses podiam realizar algumas atividades junto dos alunos portugueses.

Nos quadros seguintes, revelam-se, segundo os dados dos inquéritos, os problemas

dos estudantes chineses e os seus desejos.

Quadro 23 - EmAveiro, tem mais relacionamentos com chineses ou com não-chineses?

Chineses 82,79%

Não-chineses 17,21%

De acordo com a análise das entrevistas, no capítulo anterior, já se tem uma noção de

que os estudantes chineses mantêm sempre relações mais próximas com chineses. É visível,

e é possível perceber porquê: têm mais gostos em comum, a nível de atividades culturais e

quotidianas. No entanto, para atingirem o objetivo do domínio da língua portuguesa,

durante a sua estadia em Aveiro, será que os chineses não têm de começar a ser persistentes

no conceito de comunicar e interagir com a comunidade que os acolhe? Sem dúvida, todos

temos de meditar sobre o que realmente pretendemos.

O Quadro 24 mostra que, efetivamente, a maior dificuldade dos estudantes chineses

reside na comunicação com os nativos. Assim, após a descoberta do problema principal,

importa arranjar soluções e atuar ativamente para melhorar a situação, desenvolvendo, por
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exemplo, mais interesses culturais e enriquecendo os tempos livres com momentos de lazer,

que, pelo menos, numa primeira fase, terá de ser mais organizado e estruturado.

Quadro 24 - Quais razões mais plausíveis para essa barreira entre a comunicação com os
portugueses?

Nível de domínio linguístico 54,1%

Modo de pensar 24,59%

Modo de viver 14,75%

Os hábitos e interesses 4,92%

Hábitos alimentares 0,82%

Racismo e xenofobia 0,82%

O resultado revela que o nível de domínio linguístico e o modo de pensar são as

maiores barreiras à comunicação entre os estudantes chineses e portugueses. Comunicação

e integração são dois termos muito importantes no domínio das relações entre pessoas com

origens culturais diferentes. No entanto, é evidente que a melhor forma de aprender uma

língua estrangeira passa por falar frequentemente com os nativos. Os chineses vieram para

Portugal para dominar a língua portuguesa; não deveriam fazer um esforço para se integrar

no novo ambiente? Os seres humanos têm sempre as suas próprias histórias, o seu passado,

os seus costumes e hábitos. Tudo isso faz parte do nosso presente, e é no presente que

«escrevemos» o nosso futuro. Cada pessoa tem de organizar bem o seu tempo, aliás, na

verdade, cada sujeito tem de dar importância ao seu desenvolvimento pessoal, criando as

suas experiências de vida.

Neste sentido, queria introduzir aqui uma conclusão de um artigo das Professoras

Jenny Gil Sousa e Maria Manuel Baptista, com o título Ócio e Cultura na (Re)Construção

Identitária de Pessoas Idosas Institucionalizadas. Dizem elas: “A partir dos resultados

apresentados, percebemos que, em contextos de institucionalização, tanto o género, como

as condições socioeconómicas, mas principalmente, a participação, ou não, em atividades

culturais têm tendência a influenciar o processo de (re)construção da identidade na velhice,

após uma perda emocional profunda. (...) Nesta linha de argumentação, as experiências de
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ócio, proporcionadas pelas atividades culturais, parecem salientar-se enquanto contextos

fecundos de estratégias de adaptação à perda, influindo na capacidade de resiliência e de

bem-estar do sujeito. (...)” (Sousa & Baptista, 2015, p. 282).

Neste contexto, parece existir uma condição parecida entre os estudantes chineses e as

pessoas idosas institucionalizadas: a perda emocional profunda dos idosos pode considerar-

se equivalente ao sentimento de ausência de pertença dos estudantes chineses em Portugal.

Portanto, se a realidade/atividade cultural faz bem às pessoas idosas institucionalizadas,

será que não funciona também com o grupo de estudantes chineses que se encontram em

situação de perda dos seus contextos linguístico culturais de origem? A resposta é, decerto,

positiva.

Durante o tempo em que decorreram as entrevistas, pudemos observar que os

estudantes que se sentem felizes com a sua vida em Aveiro são aqueles que mais

participaram em atividades culturais; os outros, os que se sentem menos felizes, ou até

mesmo sós e desiludidos, são os que ignoraram quase tudo à sua volta, que não tiveram

qualquer tipo de interesse na sua vida em Aveiro. Quando se tem um sentimento de

insegurança, ou solidão, sente-se falta de algo, e importa perceber o que faz falta. O

Quadro 25, em baixo, salienta dois aspetos que mais fazem falta aos estudantes chineses: a

gastronomia e as saudades dos familiares e amigos na China. Quanto à mesma pergunta, na

entrevista, as respostas foram semelhantes, ou seja, também sentem muitas saudades tanto

da comida chinesa quanto dos familiares e amigos na China.

Quadro 25 - O que mais falta lhes faz do seu país de origem?

Familiares e amigos da China 49,18%

Gastronomia 40,98%

Atividades e parties da China 3,28%

Modo de vida 2,46%

Nada 2,46%

Outros 1,64%
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Quisemos ainda saber como avaliam os estudantes que foram objetos do nosso Estudo

a ocupação do seu tempo livre em Portugal. O quadro seguinte apresenta os dados que

obtivemos.

Quadro 26 - Como avalia a ocupação do seu tempo livre em Portugal?

Mais ou menos. 46,72%

Menos bem. 27,87%

Bem. 18,03%

Mal. 7,38%

Como se pode ver no Quadro 26, menos de 20% dos sujeitos do inquérito sentiram-se

plenamente satisfeitos com a ocupação dos tempos livres em Portugal. Realmente, os

estudantes chineses têm de começar a pensar sobre a forma de utilizarem melhor os seus

tempos livres e a tentar criar mais possibilidades de enriquecimento da sua nova vida aqui,

em Portugal, esforçando-se por concretizá-las. É muito importante aproveitar ao máximo a

organização IC-UA, pelo que se pode começar por idealizar algumas propostas ou

atividades passíveis de serem realizadas, apresentando-as, depois, ao Instituto Confúcio. A

essa vontade de participação em atividades culturais deve acrescer a necessidade de ligação

à população local, e à região de Aveiro em geral.

4.4 O Instituto Confúcio-UA e a sua atividade junto dos portugueses

À medida que o Instituto Confúcio tem cada vez mais influência no âmbito da

divulgação da língua e cultura chinesas, felizmente, também os portugueses que tiveram

algumas experiências com o IC-UA afirmaram o sucesso desta organização.

Fiz algumas entrevistas a estudantes portugueses para conseguirmos saber as suas

opiniões quanto ao papel e função do IC-UA (os resultados podem ser consultados no

Anexo IV). A sua opinião favorável é um bom catalisador para a generalização das

atividades do IC-UA. Podemos verificá-lo, através de alguns excertos das suas entrevistas,

que a seguir transcrevemos:

“(…) foi através do IC-UA que conheci uma das minhas melhores amigas para a vida. Eu sou uma
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Portuguesa-Chinesa, a Ning, uma Chinesa-Portuguesa. Juntas, vamos a todo o lado. (Menos à China, só

em 2020). Uma amizade que começou com um intercâmbio de línguas (uma a ajudar uma chinesa com

o português, e outra ajudar a portuguesa com o chinês). O rumo resultado foi mais que positivo: ambas

acabamos com ótimas avaliações nas disciplinas em que nos ajudámos mutuamente (…).” (Pessoa A)

“(…) Como estudante, deu-me a possibilidade de conhecer uma cultura que pouco é conhecida no

ocidente. Atividades como o Festival da Lua, do barco do Dragão e o Ano Novo chinês foram-me dadas

e conhecer graças ao Instituto. Conheci imensa gente, partilhámos histórias e experiências, e deu para

compreender as diferenças entre as culturas. O Instituto Confúcio deu-me o incentivo necessário para eu

dar o salto e continuar os meus estudos na China. (…).” (Pessoa B)

“(…) Um dos projetos que mais se destaca é o ensino de Mandarim em escolas do distrito, projeto

com o qual colaboro com muito carinho. O Instituto sempre mostrou um grande equilíbrio entre dar

diretrizes claras, enquanto dá aos professores do projeto a liberdade de explorar métodos para melhor

dar a conhecer uma língua e cultura tão distintas em relação à realidade local. (…).” (Pessoa C)

Estes excertos foram escolhidos propositadamente porque cada uma das pessoas

desenvolveu uma atividade dinamizada pelo IC-UA para os portugueses, ligando-os à

língua e cultura chinesas. A Pessoa A é uma estudante portuguesa no DLC-UA que

aprendeu chinês; a Pessoa B é uma pessoa que começou a ter aulas de chinês no IC-UA; a

Pessoa C é uma portuguesa que fala chinês e participou no projeto «Ensino de Chinês no

ensino básico» do IC-UA.

4.5 IC-UA e os alunos chineses da Universidade de Aveiro

Como já tinha referido, o IC-UA contribui muito para a divulgação da língua e cultura

chinesa, e adquire um papel especial na sociedade portuguesa para este efeito. Contudo, a

maior parte dos alunos chineses da Universidade de Aveiro não conhece ainda o IC-UA,

pelo que se deve investir fortemente na sua divulgação perto da comunidade chinesa.

Passemos a analisar os resultados obtidos na questão em aberto: “Quais são as suas

perspetivas futuras de ocupação dos tempos livres?”:
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A informação apresentada pelo gráfico circular indica, mais concretamente, os

interesses gerais dos alunos chineses no que diz respeito à ocupação dos seus tempos livres.

Estes focam-se, principalmente, em duas categorias de Dumazedier (1980): os interesses

intelectuais e sociais.

Os chineses não estão satisfeitos com a sua vida atual. Querem estudar, aperfeiçoar o

seu português e querem fazê-lo travando amizades com portugueses e atendendo encontros

sociais com estes últimos. O interesse dominante continua a ser o mesmo, «estudar e ler

mais» (26% da amostra), seguida da uma perspetiva geral de «aproveitar melhor os tempos

livres» (22%), indicando que os sujeitos têm vontade de se dedicarem a atividades

gratificantes. No entanto, existem ainda alunos chineses que continuam desorientados
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quanto à ocupação do seu tempo livre - 18% dos sujeitos não têm qualquer perspetiva de

ocupação dos tempos livres.

Como podemos ver, as outras perspetivas de ocupação dos tempos livres são:

«Participar mais em atividades culturais» (10% da amostra) e «Fazer mais amizades com

os portugueses» (8%), seguidas de «Praticar desporto» (5%), «Descansar» (4%), «Viajar»

(3%), «Arranjar um estágio» (2%) e «Aprender culinária» (2%). Estes últimos parâmetros

com valores muito baixos. Do ponto de vista dos interesses culturais, os alunos chineses

tendem a preferir atividades intelectuais. Contudo, eles deveriam prestar mais atenção aos

aspetos sociais, à comunidade local.

Efetivamente, quando chegamos a um lugar totalmente diferente daquele a que

estamos acostumados, o que realmente nos faz falta, aquilo por que tanto ansiamos, são as

coisas que nos são familiares. Tal como enunciado previamente, os chineses sentem falta

da gastronomia e da família que ficou na China. Considerando os fatores que causam tanta

saudade nos indivíduos e as suas perspetivas em relação àquilo que poderia melhorar a sua

estadia, o Instituto Confúcio poderia oferecer mais atividades para compensar a falta de

familiaridade com o local.

Com efeito, os resultados obtidos podem constituir motivos para inclusão de novas

medidas a adotar pelo IC-UA, medidas essas que visam ajudar à integração dos alunos

chineses na comunidade portuguesa e promover a sua satisfação e autorrealização por meio

de atividades culturais.
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V. Conclusões, limitações e sugestões

À medida que a continuação da aprendizagem é incentivada até mais tarde, as

experiências de lazer e a formação do ócio criativo tornam-se cada vez mais determinantes

para o desenvolvimento e a qualidade de vida pessoal. A oportunidade de um período de

estudo no estrangeiro é uma oportunidade, inegavelmente, importante e única para os

estudantes. Ter uma noção correta do valor do tempo livre durante este período em que os

alunos estudam longe do local onde sempre viveram, é muito relevante tanto para o estudo

como para a vida deles no país que os recebe.

Deste modo, os espaços de lazer da cidade revestem-se de uma importância vital. Se

uma cidade estiver bem equipada, os cidadãos terão mais possibilidades de lazer, os quais

os alunos chineses também terão a possibilidade de usufruir.

Relativamente ao aproveitamento dos tempos livres, a maior parte dos alunos chineses

não relatou experiências muito positivas, como se tornou evidente com os resultados

obtidos na investigação qualitativa que apresentámos. Estes conservam imensas

dificuldades de adaptação ao novo ambiente cultural e à nova sociedade; não aproveitam

os tempos livres de forma a melhorar a sua situação ou a sua relação com o lazer, que só

consegue ser representado enquanto tempo livre. Desse ponto de vista, o lazer é

equivalente ao descanso, a um período durante o qual dispõem do próprio tempo. Além

disso, não acreditam ter ligação com interesses culturais.

Como se tornou evidente ao longo do estudo, os inquiridos não nutrem qualquer

sentimento de pertença ao local que agora habitam, na sua atual vida quotidiana. Sentem

falta dos amigos chineses, têm dificuldade em travar amizade com os colegas portugueses

e sentem-se sós. Cada pessoa tem a sua história e o seu passado. O passar do tempo

constrói a sua identidade pessoal única. Nem todos os chineses são reservados, apenas se

sentem deslocados. Alguns mantém amizades com nacionais, mantendo contacto com os

mesmos ao longo de toda a estadia em Portugal. As oportunidades de conhecer mais

pessoas e de ganhar mais experiências para atingir os objetivos próprios, estabelecidos

antes de chegar a Portugal torna-os mais felizes e capazes de se adaptar às rotinas locais e

participar ativamente em atividades académicas.

Com efeito, percebe-se pelas narrativas dos sujeitos entrevistados que as realizações
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de atividades culturais foram transformadas em momentos privilegiados de experiência de

ócio. Neste caso, estão a passar por um processo de reconstrução da própria identidade

após a partida do país de origem. Considerando o contexto em que se inserem, os

resultados do nosso estudo apontam para a importância de, no país de acolhimento, os

alunos chineses terem a oportunidade de reelaborar as suas rotinas e de reconstruir a sua

temporalidade. Assim sendo, a adaptação à saudade do país nativo parece passar pela

transformação dos tempos desocupados em experiências de ócio.

As diferenças culturais podem tomar muitos aspetos, por exemplo, na gastronomia, no

modo de pensar, na definição de valores. No entanto, a barreira considerada mais difícil de

transpor é a dificuldade de comunicação com os portugueses. Aprender uma língua

estrangeira é difícil, apesar da esta situação não dever ser uma forma de evitar comunicar

com outros indivíduos e a sua cultura.

Depois de se ter procedido à investigação das atividades de lazer dos chineses,

tornaram-se evidentes os problemas que representam dificuldades na vida pessoal e

académica de cada um dos indivíduos que ameaçam a sua saúde e qualidade de vida. Estes

alunos não têm ligações à cidade e aos seus espaços públicos e tiveram dificuldade em

manifestar-se sobre o lazer, a ocupação do seu tempo e a sua estadia em Portugal. Aqui,

cada um tem mais tempo livre comparativamente com o que tinham disponível quando

estudavam na China e, em vez de aplicar esse tempo a atividades de lazer e de ligação à

sociedade, estes alunos deslocados parecem não conseguir aproveitá-lo da forma mais

proveitosa e prazerosa.

Por outro lado, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro foi um fator benéfico

para a integração dos alunos chineses na Universidade. Algumas pessoas participam

frequentemente nas atividades culturais dinamizadas pelo IC-UA, ganhando ricas

experiências. Contudo, existem outras que nunca participaram em tais atividades. Das

conclusões que retirei do estudo realizado, considero vital a participação em atividades

académicas e artísticas, de modo a propiciar uma boa integração dos alunos recém-

chegados no ambiente académico. Na verdade, o Departamento de Línguas e Culturas e o

Instituto Confúcio são duas grandes entidades com a capacidade de dinamizar atividades

que promovam a melhoria da situação atual dos alunos chineses, a par de uma ação que

parta dos mesmos para uma boa integração.
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Paralelamente, observa-se o facto de que quase todos os chineses gostam de viajar

durante as férias de Natal e da Páscoa por outros países. Em Portugal, os encontros sociais

que partem da sua iniciativa têm por hábito ser jantares de gastronomia chinesa, nos

restaurantes ou confecionada pelos mesmos nas suas residências para os colegas

portugueses. Tirando isso, são poucas as interações sociais e multiculturais a que os alunos

se submetem e muito poucos têm interesse em frequentar os museus, teatros e, feiras de

artesanato locais ou praticar desporto. Sendo assim, em suma, os chineses devem prestar

mais atenção e cultivar interesses físico-desportivos, sociais, artísticos, tecnológicos e

ambientais.

As atividades de lazer e as experiências de ócio são muito importantes para o ser

humano. Cada indivíduo tem de ser motivado de modo a aprender a aproveitar o tempo

livre. Os esforços subjetivos e objetivos têm o mesmo peso e influência. Neste caso, os

esforços objetivos indicam as medidas que podem ser promovidas pelo Departamento de

Línguas e Culturais e pelo Instituto Confúcio. Em relação ao espaço da cidade, o governo

local também deve tomar medidas eficientes para criar mais espaços públicos de lazer e

desporto, proporcionado um ambiente mais acolhedor e estimulante. Numa ação

concertada, é necessário que estes organismos tentem melhorar a situação da integração

dos alunos chineses na sociedade portuguesa, desenvolvendo cada vez mais atividades

culturais e encontros sociais. Desta maneira, não só as atividades de lazer dos alunos

chineses se tornarão mais diversas e ricas, mas também a população portuguesa poderá

beneficiar da presença destes estudantes na comunidade.

Vale a pena a clarificar algumas limitações sobre do presente trabalho, primeiro, a

quantidade de sujeitos é relativamente baixa, oferecendo uma fraca diversidade da amostra.

Este trabalho só decorreu na Universidade de Aveiro, e uma certa quantidade dos alunos

chineses da mesma são, sobretudo, da licenciatura. Os resultados, praticamente, não têm a

capacidade de generalizar todas as condições e situações de todos os alunos chineses em

termos das atividades pessoais de lazer e de ócio, o que irá influenciar os resultados da

investigação. Dever-se-ia usar mais estudos qualitativos para mergulhar e aprofundar o

tema deste trabalho e também incluir mais os alunos chineses de vários graus de ensino de

várias Universidade de Portugal. Por último, as experiências e habilidade literária da

própria autora são insuficientes para abordar perfeitamente um tema tão complexo.
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Entretanto apresento algumas sugestões dirigidas aos alunos chineses da Universidade

de Aveiro: o cultivo das atividades de lazer e ócio, em certos casos, tem uma influência

vital para o desenvolvimento pessoal. Face à abundância dos tempos livres, os alunos

chineses parecem estar muito inativos, não tendo a capacidade de gerir bem o seu tempo

livre. Em primeiro lugar, é necessário que elevem a sua participação e do conhecimento de

experiências de lazer e ócio. Segundo, os alunos chineses devem também elevar a

consciência e capacidade de gerir o seu tempo. Devendo manter um estilo de vida razoável

e equilibrado, tentando ter mais ligações tanto com a comunidade local como o ambiente à

volta e a natureza.

Antes de dar mais sugestões específicas, queria falar brevemente sobre a minha

experiência. No total, participei em três excursões diferentes: uma caminhada nos Açores,

uma viagem de autocarro pelo norte de Portugal e uma caminhada em Espanha. Realizei as

atividades com portugueses e foram todas absolutamente maravilhosas, tendo sido

experiências únicas. A participação num grupo de excursões e caminhadas, para além de

ser uma oportunidade de apreciar as paisagens locais, ainda é uma excelente forma de

realizar atividades de lazer relacionadas com a natureza. Segundo Alcântara (2005), as

excursões são viagens populares inseridas no turismo popular, onde pessoas de diferentes

localidades são integradas num “quase-grupo” de excursões e que visitam uma

determinada localidade durante um período, seja por motivos de ócio ou de lazer. De entre

os alunos inquiridos neste estudo, apenas uma rapariga realizou uma excursão. Os restantes

apenas fizeram pequenas caminhadas pela cidade.

Como diz Dumazedier (1973), o lazer tem caráter liberatório (liberdade de escolha),

desinteressado (sem fins lucrativos), hedonístico (procura pelo prazer) e pessoal (libertação

da rotina). Então a forma de lazer é uma escolha totalmente livre do sujeito, dependendo

dos gostos de cada um. Em relação ao ócio, este é um impulso pelo interesse pessoal, tendo

a sua raiz na vontade, mas também pode ser cultivado e incentivado pela influência

cultural. Os sujeitos têm que se abrir totalmente e positivamente à comunidade local,

participando em mais atividades culturais.

Até aqui, depois de analisar, concluir e refletir nas situações do tema do presente

trabalho, existem algumas medidas possíveis que podem ser tomadas pelo IC-UA e DLC

(Departamento de Línguas e Culturas) e que são sinteticamente apresentadas na tabela



81

seguinte:

Possíveis atividades a realizar segundo os interesses dos alunos chineses

Categorias Medidas possíveis

Interesses intelectuais Os diretores podem marcar um dia fixo por semana para

incentivar a leitura no IC-UA.

Recomendação de obras literárias por parte dos

professores do DLC, podendo mesmo constituir motivo

para avaliação séria.

O responsável do Departamento pode promover algumas

competições envolvendo conhecimentos acerca de

Portugal e da China. Para constituir um grupo é

obrigatório incluir estudantes ambos chineses e

portugueses.

…

Interesses sociais Organizar excursões, passeios pela cidade ou piqueniques

uma ou duas vezes por mês.

Os professores lançarem, a cada semana, um tema sobre

cultura portuguesa, forçando, deste modo, os alunos

chineses a conversar com os portugueses numa tentativa

descortinar a realidade.

Divulgação de atividades académicas ou encontros

culturais por email com as informações detalhadas pelo

responsável institucional da UA (diretor do Departamento

ou diretor do curso).

Organização de um tipo de encontro que junte os chineses

e os portugueses que estejam a aprender chinês.

…
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Anexo I

As atividades de lazer dos estudantes chineses em Aveiro

Foi elaborado um questionário online, com 31 perguntas, na plataforma WJX, escrito em
mandarim e distribuído através da rede social (Wechat), com o apoio de estudantes
chineses em Portugal. No total, foram preenchidos 122 questionários.

1. Sexo

Masculino 19,67%

Feminino 80,33%

2. Qual é o nível de instrução mais elevado que concluiu?

Licenciatura 65,57%

Mestrado 29,51%

Doutoramento 4,92%

3. Qual é a sua província de origem?

安徽 Anhui 4,92%

北京 Beijing (Pequim) 2,46%

重庆 Chongqing 5,74%

福建 Fujian 1,64%

甘肃 Gansu 2,46%

广东 Guangdong (Cantão) 11,48%

广西 Guangxi 0%

贵州 Guizhou 0%

海南 Hainan 0,82%
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河北 hebei 8,2%

黑龙江 Heilongjiang 16,39%

河南 Henan 3,28%

香港 Xianggang(Hong Kong) 0%

湖北 Hubei 2,46%

湖南 Hunan 0%

江苏 Jiangsu 2,46%

江西 Jiangxi 2,46%

吉林 Jinlin 7,38%

辽宁 Liaoning 9,02%

澳门 Aomen (Macau) 0%

内蒙古 Neimengu 0%

宁夏 Ningxia 0%

青海 Qinghai 0%

山东 Shandong 2,46%

上海 Shanghai(Xangai) 2,46%

山西 Shanxi 0%

陕西 Shanxi 5,74%

四川 Sichuang 2,46%

台湾 Taiwan 0%

天津 Tianjin 0%

新疆 Xinjiang 0%

西藏 Xizang(Tibete) 0%

云南 Yunnan 0%

浙江 Zhejiang 5,74%
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4. Idade

26-29 6,56%

20-25 93,44%

5. Há quanto tempo está em Portugal?

Menos de um ano 60,82%

Entre um e dois anos 21,31%

Mais de dois anos 17,87%

6. Onde mora em Aveiro?

Campus de Santiago 51,64%

Fora da Universidade 35,25%

Crasto 13,11%

7. Qual é a diferença entre Portugal e a China que mais atraí?

Ambiente 46,72%

Liberdade 22,13%

Qualidade de vida 13,93%

Baixo custo de vida 3,28%

Comida 3,28%

Educação 5,74%

Outros 4,92%
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8. Quanto tempo livre tem por dia?

Menos de duas horas 5,74%

Duas a quatro horas 29,51%

Mais do que quatro horas 64,75%

9. Normalmente, tem planos para o seu tempo livre?

Sim 27,05%

Não 72,95%

10. Se tiver, consegue realizar como deveria ser?

Mias ou menos 59,84%

Sim, perfeitamente 18,85%

Não 11,48%

Não respondeu 9,84%

11. Conhece bem o conceito de Lazer?

Não muito. 22,95%

Sim. 68,85%

Sim, muito bem. 8,2%

12. Nos dias úteis, em que tem tempo livre, o que costuma fazer? Durante quanto tempo?
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Navegar na Internet 86,89%

Estudar 64,75%

Fazer compras 58,2%

Ler 44,26%

Fazer exercícios físicos 40,16%

Sair com amigos 35,25%

Participar em atividades académicas 9,84%

Outros 16,39%

13. Normalmente, quanto tempo estuda por dia?

Menos de uma hora 18,03%

Entre uma a três horas 57,38%

Mais do que três horas 22,95%

Não respondeu 1,64%

14. Normalmente, quanto tempo por dia passa a navegar na internet?

Menos de uma hora 3,28%

Entre uma a três horas 35,25%

Mais do que três horas 61,48%

15. Normalmente, quanto tempo lê por dia?

Menos de uma hora 49,18%

Entre uma a três horas 40,98%

Mais do que três horas 7,38%
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Não respondeu 2,46%

16. Normalmente, quanto tempo precisa para fazer compras?

Menos de uma hora 32,79%

Entre uma a três horas 47,54%

Mais do que três horas 16,39%

Não respondeu 3,28%

17. Normalmente, pratica exercício durante o dia por quanto tempo?

Menos de uma hora 65,57%

Entre uma a três horas 28,69%

Mais do que três horas 3,28%

Não respondeu 2,46%

18. Normalmente, quanto tempo demora quando sai com amigos?

Menos de uma hora 36,07%

Entre uma a três horas 45,08%

Mais do que três horas 13,93%

Não respondeu 4,92%

19. Normalmente, durante o dia, participa quanto tempo em atividades académicas?

Menos de uma hora 77,87%

Entre uma a três horas 15,57%
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Mais do que três horas 0,82%

Não respondeu 5,74%

20. Normalmente, quanto tempo perde noutras atividades?

Menos de uma hora 51,64%

Entre uma a três horas 29,51%

Mais do que três horas 13,11%

Não respondeu 5,74%

21. Nas férias e/ou fins de semana, o que faz no seu tempo livre?

Navegar na Internet 72,95%

Estudar 63,93%

Viajar 54,1%

Fazer exercícios físicos 40,98%

Sair com amigos 39,34%

Outros 28,69%

Caminhar 20,49%

Visitar museus, ouvir música, entre outras
atividades artísticas 13,93%

Fazer trabalhos manuais 4,1%

22. Acha que conhece bem a cidade de Aveiro?

Sim 38,52%

Não 61,48%
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Se sim, descreva, brevemente, quais os sítios que já visitou e quais paisagens que já observou?

Costa nova, Barra, Museus
As paisagens ao longo da ria
Andar de moliceiro
Visitei totalmente esta cidade, o ambiente é ótimo!
Fui a Costa nova, adorei o arroz de marisco lá!
O céu de Aveiro é maravilhoso, especialmente, quando cair o pôr-do-sol.
Fórum, Ria, Jumbo, Sé, Costa Nova
Muito
Fórum
Praça do Peixe, Costa nova
Na praça do peixe há muito restaurantes bons. Salina, ria, as lojas ao longo da ria, fórum, Jumbo...
Barra
Barra, Costa Nova
Paisagem maravilhosa, ambiente agradável, é favorável a viver cá quando envelhecermos.
Costa nova, praia de barra, praça do Peixe,
Porto, Lisboa, Açores...
As ruelas são calminhas, a temperatura é realmente muito amena.
Muito, mito
Ria
Já visitei quase todo Aveiro, incluindo aos arredores.
Praias, Fórum
Visitei quase tudo
Costa nova
praias
Museus
São Jacinto. Costa nova
Restaurantes chineses
Ria
Museu de Santa Joana, Costa Nova
Porto
Praias
Jumbo, Fórum, restaurantes chineses
Aveiro é muito pequenino
Fórum

23. Conhece bem o Instituto Confúcio?

Sim 18,85%

Mais ou menos 59,84%

Não 21,31%

24. Quantas vezes por semana frequenta o Instituto Confúcio?



92

Zero ou uma vez 89,34%

Duas a três vezes 4,92%

Quatro a cinco vezes 4,1%

Quase todos os dias 1,64%

25. Qual o intuito de frequentar o Instituto Confúcio?

trabalho 8,2%

Estudo 10,66%

Participar nas atividades 37,7%

Outros 43,44%

26. O que preferia que o Confúcio lhe proporcionasse?

Mais atividades relacionadas com a
Cultura chinesa 18,03%

Oportunidades de fazer estágio 27,87%
Uma ponte de ligação entre os chineses e
os portugueses 54,1%

27.Em Aveiro, tem mais relacionamentos com chineses ou com não-chineses?

Chineses 82,79%

Não-chineses 17,21%

28. Se existir uma barreira entre a sua comunicação com os portugueses, qual a razão mais
plausível para essa barreira?

Nível de domínio linguístico 54,1%
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Modo de pensar 24,59%

Modo de viver 14,75%

Os hábitos e interesses 4,92%

Hábitos alimentares 0,82%

Racismo e xenofobia 0,82%

29. Tem vontade de se relacionar amorosamente com os portugueses?

Sim, mas nunca tive nenhum. 43,44%

Sim, mas não nos demos muito bem. 3,28%

Sim, estamos felizes na nossa relação. 4,1%

Não. 49,18%

30. Tem saudades do seu país? Se sim, em que aspeto?

Familiares e amigos da China 49,18%

Gastronomia 40,98%

Atividades e parties da China 3,28%

Modo de vida 2,46%

Não 2,46%

Outros 1,64%

Fala brevemente sobre os seus lazeres lá na China, o que é que faz nos seus tempos livres

Fazer yoga
Jogar basquetebol
Navegar na Internet
Navegar na Internet
Jogar video games
Fazer compras
Participar nas atividades sociais
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Ir aos bares
Viajar, fazer compras, navegar na Internet
Ver flimes, fazer compras
Jogar video games
Fazer desportos, ler, ouvir músicas, navegar na Internet
Ir ao karaoke
Fazer compras, participar nas atividades de entretenimento
Ver filmes
Viajar, navegar na Internet, ler, ver filmes, fazer compras,
cozinhar
Passear, fazer compras
Sair com os amigos, ver filmes
Ir ao cibercafé, viajar
Viajar, ir ao karaoke, jogar bilhar,
Correr, fazer compras
Ler
Navegar na Internet, passear
Sair com os amigos
Fazer desportos
Não fazer nada
Viajar
Viajar
Fazer compras, ir ao karaoke, conversar com os amigos
Passear
Ver filmes, sair com os amigos, jogarMajiong
Passear
Não fazer nada
Navegar na Internet
Viajar, navegar na Internet
Fazer jantar com os amigos
Passear, navegar na Internet
Passear
Brincar com os gatos
Ir ao karaoke
Ir ao restaurante
Comer gastronomia
Fazer desportos, sair com os amigos
Passear
Sair com os amigos, ir ao ginásio
Passear
Jogar video games
Passear, ler, conversar com os amigos
Navegar na Internet
Sair com os amigos
Marcar os encontros
Navegar na Internet

31. Você sente-se satisfeita com a ocupação do seu tempo livre em Portugal?
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Sim. 18,03%

Mais ou menos. 46,72%

Não muito. 27,87%

Não. 7,38%

Então, quais são as suas expectativas sobre o aproveitamento do tempo livre?

Fazer mais amigos, aproveitar bem os tempos livres
Não tenho.
Arranjar um estágio.
Ganhar mais dinheiro e perder o peso.
Jogar basquetebal.
Escrever bem a tese.
Aproveitar bem.
...
Relaxar.
Escrever bem a tese e o mais rápido possível.
Fazer mais coisas gratificantes.
Ler mais.
Estudar mais.
Ficar mais ocupado.
Espero conseguir fazer as coisas diversas nos tempos livres.
Ter mais tempos livres.
Mais atividades e mais estágios.
Fazer as coisas gratificantes.
Ler mais e comunicar mais com as pessoas.
Aproveitar bem os tempos livres.
Passar mais tempo a estudar.
Não.
Não.
Não
Mais atividades para fazer amigos.
Aproveitar para estudar.
Ter mais tempo para dormir.
Aproveitar bem os tempos livres para completar as tarefas diárias.
Gerir bem as minhas tarefas diárias e estudar.
Nada.
Fazer relacionamentos.
Nada.
Estudar mais, melhorar o português em vez de desfrutar do tempo.
Sair com os amigos.
Nada.
Nada.
Fazer mais exercício físico.
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Gerir bem o tempo, menos tempo na cama.
Memorizar mais palavras portuguesas.
Aproveitar 70% de tempo para estudar，30% de tempo para relaxar.
Estudar mais.
Assistir mais a concertos.
Nada.
Mais férias.
Cozinhar.
Fazer amigos com os portugueses, falar mais português.
Comer hotpot (comida típica chinesa).
Estudar mais com eficiência, manter um horário biológico mais saudável.
Fazer desporto, aprender mais coisas.
Melhorar a minha eficiência no trabalho e no estudo.
Fazer mais desporto e participar mais atividades gratificantes.
Estudar mais e ler mais.
Viajar mais.
Estudar mais.
Estudar mais, aprender a gerir bem o tempo tanto para as atividades físicas como para as atividades intelectuais.
Aproveitar bem os tempos livres, memorizar mais palavras em português.
Estudar mais.
Gerir bem o tempo livre.
Dedicar mais ao estudo, jogar menos jogos de computador.
Estudar português e inglês.
Fazer mais amigos com os portugueses, organizar mais festas.
Viajar mais.
Participar mais nas atividades sino-portuguesas.
Não fazer nada.
Dormir.
Participar mais em atividades divertidas em Aveiro.
Não.
Aproveitar ao máximo os tempos livres.
Ler mais livros.
Não.
Estudar mais, fazer mais desportos.
Estudar.
Estudar.
Ler mais livros, melhorar o nível do domínio linguístico.
Passear mais, gerir bem o tempo.
Estudar mais.
Descansar mais.
Conhecer bem a cidade de Aveiro.
Aproveitar bem o tempo livre.
Não. .
Mais autodisciplina.
Não.
Mais atividades divertidas.
Passar mais tempo em atividades sociais.
Passar mais tempo a ler.
Sair da casa mais vezes.
Estudar mais, ler mais
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Não.
Não.
Passar tempo mais interessante.
Fazer gastronomia.
Participar mais nas atividades
Participar ativamente nas atividades sociais
Agora está bem.
Ser mais razoável quanto à organização dos tempos livres.
Fazer mais coisas.
Não.
Ter mais tempos livres.
Acabar o trabalho com mais eficiência.
Começar a fazer desporto.
Mais eficiência.
Ler mais.
Ter mais encontros sociais.
Fazer trabalhos em part-time.
Estudar mais, jogar menos jogos de computador.
Mais eficiência.
Estudar mais.
Não.
Não.
Não.
Fazer mais amizades com os portugueses.
Ter mais atividades ao ar livre.
Ir mais a encontros sociais.
Criar.
Mais eficiência.
Utilizar eficazmente os tempos livres.
Fazer mais coisas nos tempos livres.
Praticar a oralidade em português.
Organizar mais encontros sociais.
Estudar mais.
Mais eficiência.
Estudar com mais eficiência.
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Anexo II

Quais são os locais que mais frequenta na cidade de Aveiro?

Foi elaborado um questionário online, com 8 perguntas, na plataforma WJX, escrito em
mandarim e distribuído através da rede social (Wechat), com o apoio de estudantes
chineses em Portugal. No total, foram preenchidos 85 questionários.

1. Quais são os sítios que mais frequenta na Universidade de Aveiro? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Departamento de Línguas e Culturas 70 82,35%

Residência de Estudantes 35 41,18%

Reitoria 26 30,59%

Biblioteca 22 25,88%

Refeitório de Santiago 19 22,35%

Restaurante Universitário 12 14,12%

Sala de estudo (perto de campus
residencial de Santiago) 11 12,94%

Livraria e Sala de Exposições 9 10,59%

Departamento de Ciências da Educação 6 7,06%

Instituto Confúcio 5 5,88%

Ponte Pedonal 5 5,88%

Fábrica Centro Ciência Viva 5 5,88%

Refeitório ESTGA 4 4,71%

Casa do Estudante; sede da AAUAv -
Associação Académica da UA 4 4,71%

Sala de Exposições Hélène de Beauvoir 4 4,71%

Sanck-bar, Self-service 3 3,53%
GRETUA - Grupo Experimental de
Teatro da UA 3 3,53%

Pavilhão Polidesportivo Aristides Hall 2 2,35%
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Refeitório do Crasto 2 2,35%

Pista Atletismo 1 1,18%

Serviços de Documentação 0 0%

Outros 7 8,24%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

2. Quais são os mercados que mais frequenta? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Jumbo 65 76,47%

Pingo Doce 41 48,24%

Minipreço 28 32,94%

Continente 25 29,41%

Spar 14 16,47%

Mercado Manuel Firmino 11 12,94%

Outros mercados 7 8,24%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

3. Onde costuma frequentar para consumo ou fazer compras? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Fórum Aveiro 67 78,82%

Glicínias 42 49,41%

Restaurantes Asiáticos 21 24,71%

Praça do Peixe 17 20%

Restaurantes Portugueses 17 20%

Padaria, Pastelaria, Cafetaria 13 15,29%
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Av. Dr. Lourenço Peixinho 11 12,94%

Outros sítios 5 5,88%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

4. Quais são os serviços públicos que mais frequenta? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Pertacengem

Loja do Cidadão 54 63,53%

Farmácias 45 52,94%

Estação de Comboios 43 50,59%

Centro de Saúde 34 40%

Correios 30 35,29%

Hospital Infante D. Pedro 25 29,41%

Paragem de Transportes Públicos 13 15,29%

Outros serviços 11 12,94%

Polícia 11 12,94%

Câmara Municipal De Aveiro 6 7,06%

Centro de Congressos De Aveiro 4 4,71%

Loja Buga 3 3,53%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

5. Quais são os seguintes espaços que mais frequenta? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Parque Infante D. Pedro 36 42,35%

Hotel 21 24,71%

Zona da Ria, Canal Central 20 23,53%
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Parque dos Amores 16 18,82%

Parque de Campismo Municipal de São
Jacinto 15 17,65%

Ao longo de Salina 15 17,65%

Estádio Municipal 12 14,12%

Piscinas 11 12,94%

Biblioteca Municipal de Aveiro 11 12,94%

Pousada da Juventude 11 12,94%

Parque Orbitur São Jacinto 10 11,76%

Teatro Aveirense 10 11,76%

Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto 9 10,59%

Cais Moliceiros 9 10,59%

Pavilhão desportivo 7 8,24%

AveiroExpo 6 7,06%

Equipamentos Desportivos 6 7,06%

Baixa de Santo António 5 5,88%

Lago Da Fonta Nova 5 5,88%

Largo Conselheiro Queiroz 3 3,53%

Outros espaços 14 16,47%

Nenhum 10 11,76%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

6. Quais são os museus e as igrejas a que já foi? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Museu de Aveiro - Santa Joana 63 74,12%

Sé de Aveiro 29 34,12%
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Museu da Cidade de Aveiro 26 30,59%

Eco Museu Marinha da Troncalhada 14 16,47%

Capela de S. Gonçalinho 12 14,12%

Museu Arte Nova 11 12,94%

Igreja da Vera Cruz 10 11,76%

Outros 9 10,59%

Igreja da Misericódia 5 5,88%

Nenhum 5 5,88%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

7. Quais são as praias que mais frequenta? [Multi opções]

ITEM № de sujeitos Percentagem

Costa Nova 66 77,65%

Barra 33 38,82%

Vagueira 12 14,12%

Nenhuma 19 22,35%

Outras praias 10 11,76%

Pessoas que dão respostas válidas para
essa pergunta 85

8. Quer mencionar outro sítio a que já tenha ido?
Número Tempo de entrega Resposta
6 2019/4/10 16:41:28 Nenhuma
7 2019/4/10 16:41:29 Porto
8 2019/4/10 16:42:12 Espinho
10 2019/4/10 16:44:06 Cinema
18 2019/4/10 16:47:21 Casa China
20 2019/4/10 16:49:26 Espinho
26 2019/4/10 17:06:16 Worten
32 2019/4/10 17:30:48 Ginásios
53 2019/4/10 18:23:40 Yes
56 2019/4/10 21:31:45 Os restaurantes de comida típica

portuguesa
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62 2019/4/11 16:30:07 Nada
74 2019/4/11 17:36:13 No
80 2019/4/11 18:41:53 Outras praias
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Anexo III

Guião de conversações

Foram efetuadas 10 entrevistas presencias gravadas com autorização dos

intervenientes, tendo todas realizadas em mandarim. Para efeitos de interpretação e analise

as perguntas e respostas mais pertinentes ao estudo será transcrito. Por questões de

anonimato os intervenientes estarão identificados com a letra identificativa do género e

número de anos de estar em Portugal. (Quando for mesmo igual, depois de número de anos

adicionar um traço e um número para distinguir, por exemplo M1-1, M1-2)

1. Tem a noção clara do que significa o Lazer? Pode explicar o que é lazer?

F1-1: Claro que não sei a definição do dicionário! A meu ver, deve ser o tempo fora do

horário de trabalho de que dispomos para gastar à nossa vontade.

F1-2: Não conheço muito bem o termo, mas penso que o lazer remete para o tempo de que

podemos dispor para proveito próprio.

F2: Não ter tarefas ou algo necessário para fazer. Não sermos obrigados a obedecer aos

comandos de terceiros; conseguirmos ter e gerir o nosso próprio tempo. Estas são as

minhas opiniões sobre o conceito de lazer.

F3-1: Lazer é semelhante ao tempo livre. É, basicamente, o tempo que aproveitamos para

dedicar a atividades de que gostamos.

F3-2: Na minha opinião, o lazer significa que podemos adaptar o nosso tempo livre

conforme os nossos gostos e preferências.

M1-1: O lazer deve ser o período de descanso - a pausa, o intervalo entre períodos de

trabalho. É dar a si mesmo umas férias. Poder fazer o que se quer, satisfazer-se a si próprio

mentalmente.
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M1-2: Não pesquisei deliberadamente o conceito, mas tenho uma opinião sobre o assunto.

O lazer é o período de tempo de que o indivíduo dispõe para usufruir livremente, fora do

controlo alheio. Ter a liberdade de escolha para fazer algo que realmente o satisfaça.

M1-3: Conheço, mas não utilizo muito bem.

M3-1: Acho que o lazer abrange todo o tempo livre fora do horário de trabalho ou de

estudo.

M3-2: Para a maioria das pessoas, existem algumas tarefas obrigatórios com as quais

temos um compromisso, por exemplo, os estudantes devem frequentar as aulas e mostrar

os conhecimentos nos exames; os empregados têm que trabalhar durante o prazo definido.

Na minha opinião, o tempo livre geralmente se refere a uma parcela de tempo que nos

pertence,

à parte de todas as obrigações sociais.

2. Tem alguns costumes ou talentos? Já pensou em se inscrever (ou já se inscreveu)

em algum tipo de formação extra?

F1-1: Gosto de fazer ginástica no meu quarto. Nunca me inscrevi em nenhuma atividade.

F1-2: Gosto de ler romances. Já frequentei um curso de caligrafia.

F2: Para atividades mais quietas, gosto de ouvir música, cantar, ler textos “floridos”, ...

Também tenho o costume de traduzir letras de canções chinesas para português. Em

relação às atividades mais animadas, prefiro dança, yoga ou simplesmente ir ao ginásio.

Acerca dos cursos extras, pensei em apender hip hop, a tocar harmónica ou pintura, mas

nunca tomei iniciativa.

F3-1: Gosto de fazer yoga e beber chá.
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Já pensei em aprender mais línguas, por exemplo, espanhol, inglês… Mas aprendo através

de uma aplicação no telemóvel, nunca frequentei aulas extra.

F3-2: Sei tocar guzheng, um instrumento chinês. Gosto de música, de instrumentos

musicais, de línguas estrangeiras e de artesanato. Gostava de aprender muitas outras coisas,

mas não quero gastar o dinheiro dos meus pais. Por isso, quando ganhar independência

financeira, vou poder alargar os meus horizontes experimentando outras atividades.

M1-1: Gosto de ouvir música cinco horas por dia. Gosto de adquirir novos conhecimentos.

Também gostaria de me inscrever num curso de inglês.

M1-2: Tocar guitarra. Sim, já pensei nisso, mas ainda não me tentei inscrever.

M1-3: Tenho um costume que faz mal à saúde, que é fumar e custa muito dinheiro, por isso,

fico muito pobre. Queria mesmo deixar de fumar imediatamente. Sim, queria aprender

inglês e inscrever-me no exame de Cambridge.

M3-1: Tenho por hábito jogar jogos de computador e adoro produtos tecnológicos. O meu

talento é fazer negócio em segunda mão. Prefiro aperfeiçoar as habilidades através do

estudo.

M3-2: Basquetebol é a minha paixão, mas lamento nunca ter integrado um curso

suplementar.

3. Gosta de praticar desporto? Se sim, quantas vezes por semana?

F1-1: Gosto de fazer desporto. Vou ao ginásio e corro com os meus colegas.

F1-2: Não gosto assim tanto. Às vezes faço ginástica, mas, no máximo, duas vezes por

semana. Se não estou com disposição, não vou insistir.

F2: Gosto, duas vezes por semana.
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F3-1: Mais ou menos, gostava de fazer exercício todos os dias. O meu horário preferido

para praticar exercício é durante a manhã. Quando posso aproveito o tempo tranquilo logo

de manhã cedo. Só que, às vezes, quando não consigo praticar de manhã, também desisto

de praticar à tarde. Por isso, não consigo dedicar mais tempo à rotina do exercício físico....

Normalmente não mais que quatro vezes por semana.

F3-2: Não sou uma pessoa quieta, não consigo ficar na residência o dia todo sem sair. Se

passear pode ser considerado um tipo de exercício físico, então todos os dias dou uma volta

pela cidade. Quanto a correr, não gosto assim tanto, mas também não odeio.

M1-1: Não gosto nada, nunca tive essa paixão.

M1-2: Gosto. Mas tenho estado muito ocupada e desisti há cerca de um ano. Quando

cheguei a Portugal, não consegui encontrar amigos que partilhassem dos mesmos gostos.

M1-3: Sim, adoro ir ao ginásio, quatro vezes por semana.

M3-1: Gostava de jogar ténis, mas desisti assim que comecei a licenciatura.

M3-2: Gosto. Antigamente jogava basquetebol quase todos os dias, mas, agora, por causa

da escassez de tempo, raramente jogo.

4. Já visitou algum dos museus em Aveiro? Passeia pelo parque perto da

Universidade? Frequenta o teatro ou costuma assistir a concertos aqui?

F1-1: Fui aos dois: ao Museu de Santa Joana e ao Museu Municipal. As visitas foram

organizadas pelos professores da Universidade. Gosto de passear pelo parque para dar

comida aos patinhos. Nunca assisti a nenhum concerto nem soube onde assistir.

F1-2: Fui ao museu de Santa Joana numa visita organizada pelo professor. Normalmente,

passo pelo parque para descansar um pouco depois de fazer compras no mercado. Não
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assisti ainda a nenhuma espécie de espetáculo aqui.

F2: Fui ao museu de Santa Joana. Também frequento muitas vezes o parque para correr,

principalmente. Já assisti a vários concertos cá na Universidade.

F3-1: Já visitei dois museus. Um é mesmo o museu de Aveiro, o outro fica ao lado, chama-

se Museu do Bacalhau. Gostei dos dois, são ambos interessantes.

Sobre o parque, gosto de fazer exercício lá. Mas quando chove muito, não dá.

Fui duas vezes ao teatro de Aveiro. Mas, na verdade, não foi assim tão espetacular. Fui uma

vez assistir a uma peça de teatro em Estarreja. Como naquele momento o meu nível de

português ainda não me permitia perceber o diálogo na totalidade, desisti de assistir

eventos culturais em português. Sempre quis ir a um concerto, embora nunca o tenho feito

nem mesmo em chinês… Uma amiga convidou-me para um concerto da banda “The Gift”

- deve ser maravilhoso, mal posso esperar!

F3-2: Fui algumas vezes ao Museu de Aveiro. Lá visitei algumas exposições. Frequentava

muito o parque que fica perto da nossa universidade, mas depois de ouvir sobre o problema

de segurança, já não o faço como antigamente. Gosto deste género de espetáculos, tanto

teatro como concerto. No entanto, só frequento quando tenho tempo livre. Para ser sincera,

não consegui entender muito bem o teatro em português.

M1-1: Nunca fui, não me interesso.

M1-2: Nunca fui. Nem sei o que fazer aqui. Sinto-me sempre só.

M1-3: Já fui ao museu de Santa Joana. Quanto ao parque de Macaca, após ter ouvido dizer

que houve muitos assaltantes, então, não quis passar por lá mais. Não quero participar nas

atividades que preciso de pagar, não tenho dinheiro.

M3-1: Só fui ao museu de Santa Joana. Não me agradam muito os espetáculos aqui em

Portugal.
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M3-2: Não tenho muito interesse em ir ao museu, sobretudo os museus culturais.

Conheço o parque da Macaca em Aveiro, e também já lá fui algumas vezes para

experimentar os equipamentos desportivos. O meu cantor português favorito é o Tony

Carreira. Já participei num dos seus concertos que se realizou aqui emAveiro.

5. Através do Facebook, na página da nossa universidade, são divulgadas atividades

interessantes, das quais as corridas promotoras de causas sociais e viagens

organizadas para estudantes de Erasmus são exemplos. Tem alguma experiência deste

tipo?

F1-1: Participei nalguns. Por exemplo, fui ao Algarve numa viagem promovida pelo grupo

de Erasmus.

F1-2: Nunca fui, prefiro ficar em casa.

F2: Quando estive cá para completar a minha licenciatura, viajei algumas vezes com as

pessoas de Erasmus. Também apresentei e representei duas vezes a China na atividade do

Country Meeting. Este semestre, ainda não fui a nenhuma dessas atividades.

F3-1: Para ser sincera, não ligo muito às atividades promovidas através do Facebook. A

maioria das pessoas que participam são desconhecidas. Para mim é um pouco

constrangedor. Mas se for convidada por alguma amiga, irei.

F3-2: Dei conta das atividades do Facebook, mas quase não participei. Normalmente,

prefiro viajar com os meus amigos mais próximos. O que mais me impressionou até agora

foi uma atividade organizada pelo Erasmus que integrei pela primeira vez. Fomos a um

café para conviver. Fui com três amigas minhas, chegámos e fomos cedo embora. Ficámos

depois a saber que a festa ainda não tinha começado verdadeiramente na altura em que

partimos! Foi essa a primeira vez que cumprimentei com beijinhos na face, não estava

familiarizada com esse tipo de cumprimento, mas acabei por aceitar.

M1-1: Não quero participar, não me apetece.
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M1-2: Fui ao Country Meeting, um encontro muito fixe! Consegui comunicar com três

estudantes estrangeiros em inglês.

M1-3: Não.

M3-1: Não participei em nenhuma das atividades de Erasmus.

M3-2: Não.

6. As férias portuguesas, ou os feriados nacionais, são completamente diferentes das

do nosso país. Por exemplo, o Natal, a Páscoa e a Semana Académica já próximos.

Tem experiências inesquecíveis que gostaria de partilhar ou planos para as férias?

F1-1: Esperava passar o meu primeiro Natal com uma família portuguesa. O meu

namorado português convidou-me para passar o Natal em sua casa, mas aconteceu algo

que fez com que o evento fosse cancelado. No entanto, passei as férias na companhia dos

meus amigos chineses, e também troquei presentes com os estrangeiros. Não tenho planos

para a Páscoa, mas na Semana Académica, vou viajar.

F1-2: Passei o último Natal na China, não tive qualquer contacto com este festival ainda.

Na Páscoa, planeio viajar com os meus amigos para a França, Suíça e Itália. Se não

tivermos testes marcados para depois da Semana Académica, vamos também ao Algarve.

F2: Já passei o Natal e a Páscoa com uma família portuguesa. Foi uma integração cultural,

adorei e impressionou-me muito.

F3-1: Gosto de conhecer mais acerca da cultura portuguesa. Passei uma vez o Natal com

uma família portuguesa, foi muito interessante - as comidas e os doces eram deliciosos!

Mas sobre a tradição da Páscoa, não sei muito. Mesmo que o Natal também seja um

feriado religioso, já se tornou um festival mais jovem. E a Páscoa, para mim, é mais

religiosa do que divertida. Por isso, aproveito sempre as férias para viajar.
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F3-2: Passei o Natal e a Páscoa com uma família portuguesa. Como era a primeira vez,

estava muito comovida e grata. Exprimi os meus sentimentos através da rede social em

gesto de agradecimento. Mas, depois, mal conseguimos manter contacto e eles

praticamente desapareceram da minha vida. O defeito fatal da maioria dos portugueses está

em não responder às mensagens mesmo depois de serem lidas. Este comportamento é

muito estranho para nós. O que quer isso significar? Parece que estamos empenhados em

os chatear quando não demonstram mais vontade de continuar a comunicar connosco.

Então, é um pouco embaraçoso... No que a mim diz respeito, não tinha coragem de ignorar

qualquer gesto de hospitalidade e submeter-me à indiferença!

M1-1: Nas férias do Natal passado fui à Áustria, Holanda e Bélgica. Fui assaltado, mas

também recebi ajuda de desconhecidos. Tirando esse episódio desagradável, foi uma

viagem inesquecível. Apreciei as paisagens maravilhosas.

M1-2: Nas férias do Natal, fui à Áustria, Holanda e Bélgica. No aeroporto de Viena, não

consegui apanhar a avião por causa de um atraso. Procurei um hostel para passar a noite, e,

quando estava no check-in, encontrei um casal brasileiro e tive de servir de intérprete entre

os brasileiros e a rececionista alemã. Durante a viagem, cruzei-me com vários estrangeiros

interessantes, e até me senti muito integrado. As diferenças culturais fazem com que

partilhemos histórias interessantes. Durante as férias da Páscoa, planeio viajar

principalmente pelo litoral de Portugal.

M1-3: Não aproveitei nada as férias para me desfrutar. Tive que trabalhar no restaurante

para ganhar dinheiro.

M3-1: Durante a semana académica do ano passado, viajei sozinho até Lisboa. Senti-me

extremamente livre, mas foi também muito cansativo.

M3-2: Como de costume, estou sempre interessado em integrar alguma excursão durante

esses feriados.
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M1-3: Não aproveitei nada as férias para me desfrutar. Tive que trabalhar no restaurante

para ganhar dinheiro.

7. Nos fins de semana, normalmente, há feiras na Praça do Peixe. Já alguma vez as

visitou? Existem bancas de artesanato, tem interesse em artesanato?

F1-1: Nunca lá fui de propósito. Também gosto muito de trabalhos manuais, em particular

alguns tipos de artesanato.

F1-2: Nunca ouvi falar sobre feira alguma, haha. Sim, tenho o hábito de costurar roupa

para bonecas.

F2: Tinha esta mania de fazer as coisas manualmente, só que agora deixei-me disso. Estou

cada vez mais preguiçosa.

F3-1: As feiras aqui são engraçadas, até compro sempre algumas coisinhas. Mas quando se

trata de fazer, esquece, lol, não sou nada boa em fazer estas coisas artísticas.

F3-2: Quando os amigos fazem anos, vou fazer algo à mão para lhes oferecer. Gosto de

desenhar, os mais simples e as caricaturas são interessantes e fofos.

M1-1: Não.

M1-2: Não.

M1-3: Nunca fui. Sou rapaz, então não gosto de fazer essas coisas.

M3-1: Não tenho jeito nenhum para o artesanato, quase sempre estrago tudo.

M3-2: Quando era pequeno, fiz algumas vezes. Agora não.

8. Em Portugal, mantem mais relacionamentos com chineses, ou com estrangeiros?
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Acha que as redes sociais o ajudam a enriquecer as possibilidades de comunicação

social? Possui alguma relação próxima com algum estrangeiro? Se sim, como

comunicam habitualmente? Cozinham juntos? Viajam? Ou marcam encontros num

café/ outro local?

F1-1: Tenho mais contacto com os chineses. Às vezes, quando participo nas atividades

públicas, trocamos contactos de redes sociais, mas depois raramente voltamos a falar. De

vez em quando, cozinho comida chinesa com as pessoas da mesma residência, porque eles

demonstram uma grande curiosidade sobre a nossa culinária. Raramente marco encontros

com eles.

F1-2: Claro que comunico com os chineses com maior frequência. Acho que as redes

sociais aqui não me ajudam, de todo, a enriquecer o meu cículo de contactos. Como não

gosto de falar com desconhecidos e o meu português não é assim tão bom, não consigo

perceber o que me dizem. Na verdade, raramente converso através da Internet. Acho que as

ferramentas da Internet não são assim tão favoráveis às relações sociais, porque as palavras

vistas num ecrã não transmitem verdadeira simpatia ou qualquer emoção real. Mantenho

contacto com um português, mas só através dos media. Trocámos dúvidas de estudo e

pouco mais...

F2: Mantenho contacto tanto com chineses, como portugueses. Acho que me ajuda muito a

nível de aprendizagem quando falamos ou trocamos mensagens através das redes sociais.

Tenho amigos portugueses e brasileiros, somos próximos, comunicamos pelo Messenger,

marcamos cafés e saídas.

F3-1: Já tinha contacto com umas colegas chinesas antes de viajar para Portugal e por isso

acabamos por manter uma relação muito próxima. Por exemplo, passamos sempre os

momentos mais importantes, como aniversários, juntas. Mas também tenho algumas

amigas portuguesas: uma delas conheci na residência, passamos quase todo o dia juntas,

partilhamos o almoço e jantar. Uso o Facebook às vezes, mas não é das minhas redes

sociais preferidas. O Wechat ainda é a minha aplicação social favorita. As redes sociais são

importantes para os jovens hoje em dia, por isso, também tento utilizar mais o Facebook.
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Para além dos portugueses, também tenho contacto com outros estrangeiros. Acho que é

importante falar com os nativos, não só para treinar a língua, mas também para conhecer a

cultura, até mesmo para aproveitar melhor a vida aqui.

F3-2: Deixa-me pensar um pouco.... Acho que a frequência de comunicação com os

chineses e os portugueses é mais ou menos igual. Gosto de usar as redes sociais aqui,

podemos comunicar e assim posso praticar o meu português. É realmente favorável para

alargar o meu círculo social. No entanto, aquele tipo de amigo estrangeiro íntimo,

verdadeiro e para a vida toda, ainda não encontrei! A maneira de comunicar entre os

chineses e os estrangeiros varia. Os nossos pensamentos são diferentes, às vezes, mesmo

que já nos conheçamos verdadeiramente, há de existir sempre alguma lacuna. Talvez esteja

relacionado com a nossa personalidade e “background” cultural. Não sou aquele tipo de

pessoas que irá sempre encontrar algum tópico para comunicar com um desconhecido. Sou

um pouco tímida e tornar-se meu amigo não é uma tarefa fácil. Preciso de um certo tempo

para fazer amigos. Acerca da comunicação com os estrangeiros, normalmente, marcamos

encontros no café, jantares, ou atividades multiculturais públicas. Deste modo, posso

preencher os meus tempos livros ao mesmo tempo que satisfaço a minha curiosidade. Há

sempre a conveniência do transporte (boleia) no caso dos nativos.

M1-1: Não sei como comunicar com os portugueses. Tenho uma amiga da mesma

residência que é simpática e amável, mas ainda não chegamos a um nível muito próximo.

A minha integração com os estrangeiros consiste em marcações de jantares ou almoços.

Fomos ao restaurante chinês e umas quantas vezes ao bar.

M1-2: Claro que mantenho mais conversa com os chineses. Quanto aos estrangeiros, tenho

frequentemente a sensação de ser um “estranho”, não sei como manter amizade com eles.

Muito provavelmente, as diferenças culturais dificultam a nossa comunicação e os

interesses em comum são escassos.

M1-3: Mantenho mais contacto com os chineses. Gosto de comunicar com os estrangeiros

através das redes sociais, acho que faz bem ao meu estudo. Normalmente, marcamos um

café ou bebemos cervejas juntos. Mas, infelizmente, não tenho nenhum grande amigo
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estrangeiro.

M3-1: Não mantenho contacto nem com estrangeiros nem com chineses... Converso com

os estrangeiros quando necessário, vendo artigos através do Facebook ou do OLX. A

maioria das experiências são boas para ambas as partes, porque o preço geralmente é

aceitável, mas também já fui enganado.

M3-2: Uso principalmente o WeChat, mas às vezes uso outros programas como Facebook

ou Instagram. Falo com estrangeiros que conheço no Facebook e assim posso praticar ao

mesmo tempo o meu português. Gosto de cozinhar, tomar café com os amigos portugueses

como atividades principais.

9. Durante o tempo de intercâmbio em Portugal, ingressou em alguma excursão ou

caminhada? Do género de atividade em contacto com a natureza.

F1-1: Não tenho nenhuma experiência do género para partilhar.

F1-2: Ainda não até agora.

F2: Ainda não tive essa experiência, mas gostava imenso.

F3-1: As paisagens aqui são maravilhosas. As praias, o céu, o mar, tudo é fantástico! Adoro

passear, mas normalmente de carro. Tentei uma vez os passadiços, foi muito agradável.

Gostei tanto, foi relaxante. Fui aos Açores com uma amiga chinesa e um amigo nosso

português. Fizemos uma caminhada pela Ilha, foi deveras inesquecível. O tempo não

estava muito agradável, choveu imenso. Foi uma verdadeira aventura, tivemos muitas

dificuldades durante a caminhada, caí na lama, lesionei-me na perna. Mesmo assim, guardo

esta experiência especial. Ainda penso visitar mais sítios.

F3-2: Lembro-me daquela vez que fomos à praia da Costa Nova, foi inesquecível. A

paisagem maravilhosa de lá encantou-me! Se não tivéssemos limite de tempo, conseguiria

lá estar sentada o dia todo a apreciar o mar e ouvindo música.
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M1-1: Apenas uma volta pela cidade de Espinho.

M1-2: Não tenho nada de especial para contar sobre isso.

M1-3: Não. Que pena, mas pronto.

M3-1: Uma vez viajei com o meu amigo até Sintra. Caminhámos até ao Palácio da Pena

desde a estação seguindo o mapa da Google. Quando descemos a montanha, quase

desmaiei de exaustão! E ainda outra vez em que o meu companheiro estava vidrado na

aplicação Google mapas e insistiu em caminhar até à praia de Portimão - parecia que nos

arrastávamos pelo deserto Saara!

M3-2: Fui algumas vezes para a quinta de uma amiga portuguesa, que fica na Guarda.

Guarda não é uma cidade muito popular e não recebe muitos turistas. Ao pé da Serra da

Estrela, o ambiente é mais agradável e silencioso. Como experiência inesquecível guardei

o facto de na quinta existirem muitos cães, enormes, mas muito espertos e obedientes.

Adorei passeá-los!

10. Quais são os lugares que frequenta mais emAveiro?

F1-1: Mercados, correr ao redor da Universidade e o Fórum.

F1-2: Fórum. Jumbo.

F2: Minipreço e Jumbo AHAHAHAHAHAH.

F3-1: Gosto de ficar no quarto. Por vezes vou à biblioteca. Temos de escrever a dissertação,

por isso… Mas para relaxar, costumo também passear na zona da ria.

F3-2: Frequento a ria de Aveiro. Vejo os moliceiros, os turistas, as pessoas com crianças e

cães, os idosos, entre outros. Acho que é a mesma felicidade que ambiciono. O economia
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portuguesa é relativamente baixa, mas a sensação de felicidade é rica - o que mais me atrai.

M1-1: Residência, restaurante chinês, Jumbo e mercado.

M1-2: Tabacaria, residência, Jumbo, restaurante chinês.

M1-3: Frequento a ria de Aveiro e à estação de Comboios.

M3-1: McDonald’s.

M3-2: Autocarro Bar.

11. Geralmente, como organiza os seus tempos livres? Planeia as atividades nos fins

de semana e nas férias, ou só nos dias úteis?

F1-1: Todos os dias tenho que passear um pouco. Não consigo ficar na residência o dia

todo. Tento praticar desporto.

F1-2: Nos meus tempos livres, durmo à vontade, e, depois, lavo as roupas e cozinho.

Preparo sempre as refeições para a semana seguinte. Nos dias úteis, se estiver bom tempo,

vou passear pelo centro comercial com os meus amigos.

F2: Estudo assuntos do meu interesse, assisto vídeos e passeio com amigos. Nos dias úteis,

também organizo o meu tempo livre de maneira a conseguir descansar um pouco.

F3-1: Já temos aulas, mas tenho que trabalhar no instituto Confúcio. Mesmo assim, não

sinto grande diferença entre o fim de semana e os dias de trabalho. No tempo livre, gosto

de ler livros e ver vídeos com a Vanessa que mora na mesma residência. Isso ou saio com

as minhas amigas chinesas para passear.

F3-2: Nos fins de semana, estou mais livre, não tenho nada para fazer. Felizmente, nestes

dias, a cidade de Aveiro fica mais animada do que o normal. Há feiras no centro da cidade,
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mais movimento - há que aproveitar!

M1-1: Não faço a menor ideia... Em geral, fico na residência tocando guitarra e ouvindo

música.

M1-2: Não tenho um plano concreto, mas, pelo menos, tento sair um pouco para respirar ar

fresco.

M1-3: Principalmente, são três coisas: dormir, treinar no ginásio e estudar.

M3-1: Depende da minha disposição. Quando estou maldisposto, não estudo. Por isso,

deixo a minha dissertação por concluir...

M3-2: Gosto de repartir o tempo livre - há diversões para cada dia da semana. Imagina,

tenho tempo tanto para trabalhar como para me divertir!

12. Conhece bem o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro? Participa em

algumas atividades organizadas por esse instituto? Tem algumas sugestões ou

opiniões que visem melhorar o funcionamento do mesmo?

F1-1: Não sei bem... só sei que o Instituto Confúcio foi iniciado pela Universidade de

Aveiro e a nossa Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian. Não conheço muito bem,

então não sou capaz de comentar.

F1-2: Sei que existe, mas não conheço muito bem.

F2: Conheço relativamente bem. O Instituto facilita a comunicação entre os dois estados e

a compreensão da população luso-chinesa. É um papel muito importante e simbólico no

âmbito do intercâmbio cultural. Acho que o nosso Instituto Confúcio é um dos melhores.

Acerca das minhas sugestões... Além de realizar atividades entre a China e Portugal, ainda

poderia incluir atividades para os chineses que cá estão. De cada vez que vejo as lanternas

chinesas penduradas na sala do Confúcio como decoração, sinto-me muito contente - o
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Confúcio é a nossa casa! O sítio que traz recordações, que funciona como elo de ligação à

nossa pátria.

F3-1: Conheço, lol. Trabalho no Instituto como professora de mandarim. Já participei nas

atividades do Confúcio, por exemplo, no ano novo chinês em Lisboa e Aveiro. Fiz chá para

os outros na atividade. Foi um pouco cansativo, mas engraçado! Fico muito contente por

poder mostrar a cultura chinesa aos estrangeiros. Acho que este tipo de iniciativas tem

muito valor. Deveriam existir mais assim.

F3-2: Conheço, participei umas quantas vezes nas atividades. Não tenho sugestões a dar.

M1-1: Não conheço e não me atrevo a dar opiniões.

M1-2: Não conheço muito bem nem fui a nenhuma atividade. No entanto, compareci uma

vez na reunião anual do Instituto Confúcio lá na China como voluntário.

M1-3: Não.

M3-1: Não faço a menor ideia. Parece-me uma organização misteriosa.

M3-2: Conheço o Instituto Confúcio da UA. Também elogio todas as atividades que o

Instituto levou a cabo até agora.

13. De que aspeto da China sente mais falta? Existe algo que só consegue realizar na

China, faz frequentemente na China e aqui faltam as condições para a sua

concretização? Encontrou novos interesses aqui por causa do ambiente? Por exemplo,

viajar de vez em quando, lanchar no café, algo não tão habitual na China. A mudança

de ambiente influenciou o seu horário biológico, interesses, valores ou estilo de vida?

F1-1: Tenho saudades da comida chinesa! Aqui, estou menos dependente dos telemóveis.

Sobre o horário biológico, adormeço mais tarde e acordo igualmente tarde. Acho que os

portugueses são muito simples, e, na verdade, têm menos capacidade de aceitação face ao
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que lhes é diferente.

F1-2: Tenho tantas saudades da gastronomia chinesa! Por exemplo, Hot Pot, bubble tea,

entre outros. Na China, gostava de beber café num certo tipo de cafetaria, porque

estávamos rodeados de gatos fofinhos. Aqui não existe esse tipo de café. Faltam-me

sempre temperos ou qualquer ingrediente para poder cozinhar. É bué difícil encontrar o que

me apetece comer. Acordo muito mais tarde do que lá na China - lá costumava levantar-me

às 6h, mas aqui só acordo depois das 8h. Comecei a consumir café todos os dias, porque à

tarde já não tenho energia para me concentrar no trabalho.

F2: Tenho saudades de Taobao (uma aplicação para fazer compras online), do pagamento

eletrónico conveniente, da comida e dos familiares.

Na China, costumava tocar Guzheng e ouvir música. Aqui, não encontrei ainda uma

aplicação adequada para ouvir música, também não me adaptei ao Youtube.

Sinto muito a falta da minha família, queria muito apreciar este novo mundo com eles,

queria que tivessem a oportunidade de cá viver.

Já adotei a hora do lanche e não consigo viver sem café! Janto mais tarde, adormeço mais

tarde e aceito o conceito de homossexualidade. A nível de mentalidade sinto-me muito

mais aberta e as minhas opiniões sobre a China ficam cada vez mais objetivas.

F3-1: Tenho sempre saudades da família. A comida também, lol. Gosto imenso de cantar -

na China há muitos karaokes, aqui não é tão popular. Na China a vida torna-se mais

divertida, existem muitas opções à escolha. Aqui é muito mais calmo. Mas também há

coisas boas para se fazer. Sobre os costumes, acho que sou aquele tipo de pessoa que se

consegue adaptar a quase tudo. Já tenho o hábito de lanchar, tomar café, beber vinho…

Mudei muito os meus costumes. Mas acho que só o faço aqui. Quando volto para a China,

tudo volta a ser como antes...

F3-2: Primeiro, sinto muito a falta da comida chinesa, especialmente a picante. As coisas

cá são doces demais, não me consegui ainda adaptar. Segundo, sinto falta das sessões de

karaoke. E mais, as compras online e entrega de comida não são nada convenientes aqui!

Portugal também me trouxe coisas novas - o meu pensamento não é tão limitado como
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antes, consigo agora aceitar e compreender a “diversidade”. Sobre o horário, adormeço

muito mais tarde do que costumava lá na China.

M1-1: Tenho saudades da comida chinesa. Aqui, o ambiente calmo inspira-me muito, é

propício à produção da escrita. Estou aberto a novas sensações e novos estilos de

pensamento/ mentalidade. A liberdade fez com que o meu horário ficasse um bocado

anormal.

M1-2: Aqui não há cibercafé, e, claro que ainda sinto falta da comida chinesa! Comecei a

tocar guitarra todos os dias, porque normalmente não tenho saídas combinadas. Tenho

imenso tempo livre. Todos os dias, quando chega a meia-noite, mesmo não estando

cansado, relembro-me que tenho de dormir, para manter a saúde.

M1-3: Tenho imenso saudades da comida chinesa. A vida daqui não é muito conveniente

para mim, nomeadamente, a problema de fazer compras online. Sinto-me sempre só aqui.

Sim, comecei a ter um novo costume, lanchar à tarde. A vida cá é muito mais calma do que

a da China, fiquei cada vez mais preguiçoso.

M3-1: Encomendar artigos aqui não é tão conveniente como no meu país, e as minhas

experiências de compra online em Portugal são horríveis! Quando cheguei cá, o meu

horário tornou-se muito instável, adormeço muito tarde e por isso acabo por desperdiçar a

manhã.

M3-2: Estar em Portugal significa despedir-se da comida e amigos chineses. A partir do

momento em que cheguei a Portugal, tenho adotado o hábito de sair para tomar café com

amigos.

14. Gosta de Portugal? Qual é a sua opinião?

F1-1: Gosto muito - o ambiente, o ar e a liberdade!

F1-2: Não gosto, nem detesto. Aqui tenho muito mais liberdade e assim posso fazer
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qualquer coisa que me apeteça. No entanto, não deixo de me sentir sempre só...

F2: Gosto muito da natureza aqui em Portugal! É agradável viver cá. Gosto da população

calorosa e hospitaleira. Parece-me que a pressão aqui é muito menor. A qualidade de vida

cá é mais elevada e as pessoas sentem-se satisfeitas com pouco.

Não gosto dos portugueses com uma mentalidade mais retrógrada, alguns ainda têm um

certo preconceito contra os chineses. Chegam a ser um pouco racistas e contrariam-se

quando apelam publicamente à liberdade e à igualdade. Os portugueses, no geral, têm

muito pouco conhecimento geral sobre a China.

F3-1: Gosto muito de Portugal, é um país onde é possível levar uma vida calma. Tem

paisagens maravilhosas, pessoas simpáticas, comidas deliciosas, entre outros. Existem,

portanto, muitas razões para gostar de Portugal!

F3-2: Gosto. Já estou cá há quase três anos. Quanto mais tempo se permanece num certo

sítio, mais o corpo e a mente se integram e acabam por ser fortemente influenciados pelo

mundo que os rodeia. O sossego característico daqui a paz, a população simpática e os

sorrisos sinceros já me conquistaram! A vida aqui não é stressante, o índice de felicidade é

elevado. São estas a principais razões que influenciam o meu parecer.

M1-1: Gosto.

M1-2: Gosto, as pessoas são simples e bondosas.

M1-3: Não gosto nada de Portugal, a vida aqui não é nada conveniente.

M3-1: Mais ou menos. A maioria das pessoas é simpática, para além disso, aqui posso

adquirir os produtos que quero com descontos razoáveis. No entanto, alguns aspetos

deixam muito a desejar... Por exemplo, se gosto de uma câmara, consigo pedir para

experimentar em qualquer loja de Xangai, mas, aqui, eles escondem os produtos e não é

permitido experimentar.... Pior ainda são os transportes - desiludem-me sempre!
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M3-2: Gosto de Portugal. Penso que é um país muito giro, com bons ambientes naturais,

pessoas simpáticas e o estilo de vida é relativamente relaxado e alegre.
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Anexo IV

Experiência com o IC-UA dos portugueses
Pessoa A

Lembro-me da primeira vez que participei numa atividade do IC-UA: Concurso de

Canção Chinesas, em Lisboa. Apenas digo: uma experiência tão espetacular que voltei a

participar no ano seguinte. Mas antes de tudo isso, podemos considerar que eu já comecei a

participar em atividades do IC-UA logo quando as aulas de chinês com a professora Ran

Mai começaram o meu 1º ano a ter relações culturais e contactos novos com pessoas de

outras culturas, foi uma experiência fantástica. Isto aconteceu num final de tarde, a convite

do IC-UA para fazermos intercâmbio de línguas, assim como fazer novos amigos. Quero

dizer que foi a partir deste mesmo momento que comecei a ter imediato contacto com

chineses, nomeadamente, a usar Wechat mais frequência. Aliás, foi exatamente por causa

deste evento de intercâmbio que comecei a convidar todos os anos (desde 2016) chineses a

virem ficar o Natal e o Ano Novo e Páscoa a minha casa, juntamente com a minha família.

Este tipo de experiências, são consideradas como momentos únicos, que acontecem nas

nossas vidas, tanto enquanto estudantes como já trabalhadores. Os meus pais, sempre

amigos meus chineses vão para minha vida, ficam imensamente contentes. Uma partilha de

cultura inesquecível.

Outros momentos que o Confúcio me pôde oferecer, debatem-se, por exemplo, nas

fantásticas idas a Lisboa para festejar o Ano Novo chinês com outras comunidades

chinesas. Nunca me esqueci destas paradas. Isto seguimento da celebração do Ano Novo

chinês, durante os meus 3 anos seguidos, enquanto amiga vitalícia do IC-UA, o facto de a

comunidade chinesa em Portugal quem melhorar igualmente aos costumes, é um grande

marco. Eu podia estar aqui a escrever e a escrever indefinidamente tudo acerca das

oportunidades, oferendas, amizades, conhecimentos e recordações que IC-UA me

proporcionou, mas não dá, e o tempo é escasso, por isso, mais vale desperdiçá-lo em

experiências como as do IC-UA, que ficarão eternamente no coração de uma pessoa.

Por fim, não me alastrando mais neste grande tamanho de uma Portuguesa-Chinesa,

foi através do IC-UA que conheci uma das minhas melhores amigas para a vida. Eu sou

uma Portuguesa-Chinesa, a Ning, uma Chinesa-Portuguesa. Juntas, vamos a todo o lado.

(Menos à China, só em 2020). Uma amizade que começou com um intercâmbio de línguas

(uma a ajudar uma chinesa com o português, e outra ajudar a portuguesa com o chinês). O
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rumo resultado foi mais que positivo: ambas acabamos com ótimas avaliações nas

disciplinas em que nos ajudaremos mutuamente. Ademais, acabámos, de facto, melhores

amigas e inseparáveis

Pessoa B

O Instituto Confúcio é uma entidade de grande importância do reconhecimento e

aprendizagem da cultura da China. Permite toda a gente interessada, ter um pequeno gosto

do que a China é e o que pode oferecer. Como estudante, deu-me a possibilidade de

conhecer uma cultura que pouco é conhecida no ocidente. Atividades como o Festival da

Lua, do barco do Dragão e o Ano Novo chinês foram-me dadas e conhecer graças ao

Instituto. Conheci imensa gente, partilhámos histórias e experiências, e deu para

compreender as diferenças entre as culturas. O Instituto Confúcio deu-me o incentivo

necessário para eu dar o salto e continuar os meus estudos na China. Sem este incentivo,

não teria concorrido para esta fantástica oportunidade. Realmente é uma ponte entre a

China e o ocidente, e foi com grande prazer que me tornei estudante deste instituto.

Pessoa C

O Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (IC-UA) conta com cerca de cinco

anos de atividade. Período ao longo do qual os esforços pela divulgação do Mandarim e da

cultura chinesa sempre foram evidentes, contando até com louvores e prémios relevante,

tal como a recente distinção de Confúcio do Ano.

Um dos projetos que mais se destaca é o ensino de Mandarim em escolas do distrito,

projeto com o qual colaboro com muito carinho. O Instituto sempre mostrou um grande

equilíbrio entre dar diretrizes claras, enquanto dá aos professores do projeto a liberdade de

explorar métodos para melhor dar a conhecer uma língua e cultura tão distintas em relação

à realidade local. O trabalho de pares de professores, em especial, permite uma

oportunidade de contacto próximo com o que está a ser exposto nas aulas bem como

desconstruir ideias formadas ao longo de séculos de distância geográfica que foi, mesmo



126

assim, encurtada com o avanço tecnológico do século XX.

O IC-UA disponibiliza o máximo possível de materiais e recursos de forma a manter

as suas iniciativas fluidas como uma máquina bem oleada, dando provas constantes da boa

vontade, esforço, iniciativa e criatividade. É um prazer integrar um grupo e projeto tão

interessantes, sendo que tenho sempre vontade de me superar e dar o meu contributo para

as próximas conquistas desta instituição.

Pessoa D

Como um dos meus sonhos sempre foi saber o máximo de línguas possível, a

oportunidade de ter acesso a aulas de mandarim deixou-me logo entusiasmada.

Graças ao Instituto Confúcio, tenho a oportunidade de aprender não só uma língua

mas também sobre a cultura chinesa. As professoras estão sempre prontas a ajudar e a

ensinar, sempre que alguém tem uma dúvida, é feito tudo o que está ao seu alcance para se

descobrir uma resposta ou explicação.

Aprender línguas é uma das minhas coisas favoritas, e o Instituto só o melhorou.

Devido a esta experiência, comecei a considerar prosseguir os meus estudos de mandarim

no ensino superior, visto que tradução em geral sempre foi uma carreira que me atrai.

Tenho também de mencionar todos os eventos que o instituto se esforça por realizar

de maneira a partilhar a cultura chinesa com os habitantes locais, a primeira vez que fui

exposta ao IC foi num festival do barco-dragão em Aveiro.

Em geral, sinto-me muito agradecida ao IC por me permitir aprender tanto e ter sido

uma grande parte do meu ano letivo. Não me lembro de alguma vez ter saído da sala onde

temos aulas sem um sorriso na cara e um dia melhorado.
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Pessoa E

Sempre tive muito interesse não só pela cultura chinesa, mas também pela história e

pela língua. Por esse mesmo motivo, quando entrei na universidade, escolhi estudar a

língua chinesa. Já passaram praticamente 5 anos, não me arrependo minimanente de ter

tomado esta decisão, muito pelo contrário.

Ao longo de todo o tempo que tenho estudado chinês na universidade, fui-me

apercebendo o quão difícil é estudar esta língua. Comecei a ponderar em ir para a China

assim que acabasse a minha licenciatura, uma vez que o contacto direto com a cultura e a

língua iria ajudar-me imenso a progredir no chinês. Este sonho tornou-se realidade graças

ao Instituto Confúcio, mais precisamente à professora Yan e a toda a equipa que na altura

lá trabalhava. Eles ajudaram-me a passar nos exames requiridos para me candidatar à bolsa

de estudo, disponibilizaram toda a informação necessária, bem como os documentos que

tive de preparar. Foram uma ajuda preciosa, contribuíram para que um dos meus sonhos se

tornasse realidade.

O Instituto Confúcio também me encorajou a participar em competições e atividades

chinesas, sempre me apoiou independentemente dos obstáculos encontrados.

Atualmente encontro-me na China, feliz e realizada. Se não tivesse o apoio e a ajuda do

Instituto Confúcio, a minha vida talvez teria tomado um rumo diferente.

Pessoa F

Eu acho que para todos estudantes de chinês em Portugal, o Instituto Confúcio é uma

grande ajuda. Não só porque contém todo o material necessário para o estudo da língua,

mas também porque serve como uma ferramenta de intergração. Graças a o IC-UA, é

possível conhecer estudantes e professores chineses, criar amizade e deste modo, praticar a

língua.

Pela minha experiência até agora, posso afirmar que toda a gente que conheci através

do Confúcio é simpática, amigável e prestável.
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